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ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1

راوی ً :بذا٠٤ٟک ،ب ٩طٌیب بٟ ٩یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بذاہلل اب٤ً ٩ز

اِ ٠ٟیثٔ َح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ ٩ج ِّذی َّ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب أَ َِْ َ ََِٔي َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ٩
اِ ٠ٟیثٔ َح َّذثَنٔي ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ْکی أَ ِر َؿ ُط َحتَّي بَ َُ َِ ٠ط أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََْ ٩ذٔی ٕخ اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َح َّذ َث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ا ٪یَ ِ ٔ
ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
ق َٓ ََ ٔ ٘٠ی ُط ًَ ِب ُذ اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ابِ ََْ ٩ذٔی ٕخ َ٣اذَا تُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ِکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یَ َِ ٨هي ًَ َِ ٔ ٩
َّ
َّم َوکَاَ٧ا َٗ ِذ َطض ٔ َذا بَ ِذ ّرا یُ َح ِّذثَا ٔ ٪أَصِ ََّ ١
اٟذارٔ أَ َّ٪
ِکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َٗا ََ ٢رآ ٔ ٍْ ِ ٌَ ٔ ٟب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َّ َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي ٔ َ

َّ
َّ
ق َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ َواہللٔ َِ َ٘ ٟذ ُُ ٨ِ ٛت أَ ًِ َ ٥ُ ٠فٔي ًَ ِض ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
ِکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩
َّ َ َ
ک َط ِیئّا ٥َِ ٟ
وَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َذ َث فٔي ذََ ٔ ٟ
ْکی ث ُ ََّْ ٥ش َٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ أَ َِ ٪یَ ُٜ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َّ ٪اْلِ ِر َق تُ ِ َ
ک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٕ ًَ ِ٩
ِکا َئ اْلِ َ ِر ٔ
وب َوًُب َ ِی ُذ اہللٔ َو َٛثٔيَُ بِ َُِ َ ٩ف َٗ ٕذ َو َ٣اْ ٔ ٟ
ق َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ أَ ُّی ُ
َی٤َ ٔ ٠ًَ ٩ِ ُٜطُ َٓت َ ََ َک ٔ َ

أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ َِ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔ٨َ ٔ ً ٩ا ٕ ٪ا َِ ٟح َ٨ف ٔ ِّي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
ک َر َوا ُظ َزیِ ُذ بِ ُ ٩أَبٔي أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ٧ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ أَتَي َرآ ٔ ٌّا َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٛذَ ٔ ٟ
ْٔک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ َٗا َ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و ََ ٛذا َٗا َٔ ِ ً ٢

َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ اٟؼَّ ََلة َو َّ
اٟش ََل َُ ٦و َر َوا ُظ اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ ًَ ِ٩
ًَ ِّ٤طٔ ُه َضي َِ ٔبِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي ًَ َلا ُئ بِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ

دبعاکلمل ،نب بیعش نب ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل انبرمع ےس رفاتی ےہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اینپ
زںینیمزمارتع(اٹبیئ)رپدایرکےتےھتیتحہکبجاںیہنہیدحثییچنہپہکرضحتراعفنبدخجیایبؿرکےتںیہہکوضحریلص
اہللہیلعفآہلفملسزما رتع ےسعنمرفامایرکےت ےھتوت دبعاہللنبرمعےنرضحتراعفنبدخجی ےسالماقتیک افراؿےسوپاھچ
ہکاےراعفنبدخجیایکمتہیدحثیوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتوہہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیم
وکاٹبیئرپدےنیےسعنمرفامای،رضحتراعف ےنہک ےگہکںیمےناےنپدفؤاچؤںےسوجہکوزفہدبرںیمرشکیوہےئےھت،رھگفاولں
ےسدحثیایبؿرکےتوہےئانسہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیموکرکاےئرپدےنیےسعنمرفامای،رضحتدبعاہللنبرمع
ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک دخا یک مسق ےھجم ولعمؾ ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم زنیم وک رکاہی رپ دای اجات اھت
نکیل رھپ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی دخہش وہاہکنکمم ےہ ہک وضحر یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اس ابرے ںیم
وکیئ این مکح رفامای وہ سج اک اںیہن ملع ہن وہا وہ ،ذہلا اس دخہش یک انبء رپ اوہنں ےن زنیم وک رکاےئ رپ دانی رتک رک دای۔ اامؾ اوبداؤد
رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اویب ،دیبعا ہلل ،ریثک نب رفدق افر امکل ےن انعف ےس افر اوہنں ےن اس وک صفح نب انعؿ ےس افر
اوہنںےنانعفےسافراوہنںےنرضحتراعفریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیایک ےہرفامایہکںیمےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس ایس رطح انس ےہ ایس رطح زدی نب ایب ربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفاتی ایک ےہ مکح ےس اوہنں ےن انعف ےس افر اوہنں ےن
رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسہکفہرضحتراعفےکاپسرشتفیالےئافررفامایہکایکمتےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس انس ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک اہں افر ایس رطح رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب امعر ےن اوبااجنلیش ےس افر اوہنں ےن
رضحت راعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی یک ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ افر
افزایعےناوبااجنلیشےسافر اوہنںےنرضحتراعفنبدخجیےسافراوہنںےن اےنپ ؤاچریہظنبراعفےسافراوہنںےنوضحر
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساسدحثیوکرفاتیایکےہ۔
رافی  :دبعاکلمل،نببیعشنبثیل،لیقع،انباہشب،اسملنبدبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 2

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ٣یرسہْ ،اٟذ ب ٩حارث ،سٌیذ ب ٩یٌَّي ب ٩حٜی ،٥س٠امی ٪ب ٩یشار ،رآٍ بْ ٩ذیخ

ٔیذ ًَ َِ ٩ی ٌَِّ َي بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیُ ٩ِ ًَ ٥سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
رس َة َح َّذثَ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َّ
َّ
ِک أَ ََّ ٪ب ٌِ َف ًُ ُ٤و َ٣تٔطٔ أَ َتا ُظ
َی َشا ٕر أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََْ ٩ذٔی ٕخ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ُ ٧خاب ٔزُ ًََّ َي ًَ ِض ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا َوكَ َواً َٔی ُة اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ أَ ِن َٔ ٍُ َ٨َ ٟا َوأَ ِن َٔ ٍُ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َو َ٣ا
َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕک َ َ
ذَا َک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت َُ ٟط أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا أَ ِو َٓ ُِ ٠یزِرٔ ًِ َضا أَ َْا ُظ َو ََ یََُار َٔیضا ب ٔ ُثٕ ُ٠ث َو ََ

بٔزُب ُ ٍٕ َو ََ ب ٔ َل ٌَاَ ٣ُ ٕ ٦ش ًَّم
دیبعاہللنبرمعرسیمہ،اخدلنباحرث،دیعسنبیلعینبمیکح،امیلسؿنباسیر،راعفنبدخجیےسرفاتیہکمہولگوضحریلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماخمربہ(زمارتع)ایکرکےتےھت،اکیرمہبتریمےاکیؤاچآےئافرےنہک ےگہکوضحریلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنںیمہ اکی اےسیاعمہلمےس عنمرفامایےہ وجرامرےفا ےط  ےدحانعف اھت نکیلاہلل افرروسؽ یکاعاتعرامرے ےیل
تہبزایدہعفندنمےہ،رافیےتہکںیہہکمہےناہکہکفہایکےہ(ینعیفہاعمہلمایکےہسجےسوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنم
رفامای) رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےک اپس زنیم وہ وت اےس اچےیہ ہک اس ںیم وخد زراتع
رکے ای (ارگ وخد ںیہن رکات) وت اےنپ یسک املسمؿ اھبیئ وک ددیے زراتع ےک ےئل افر زنیم وکرکاےئ رپ ہن دے اکی اہتیئ امؽ ےک
دبہلںیماییسکنیعتمہلغافراانجےکدبہلںیم۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعرسیمہ،اخدلنباحرث،دیعسنبیلعینبمیکح،امیلسؿنباسیر،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 3

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد ب ٩زیذ ،ایوب ،یٌَّي ب ٩حٜی٥

وب َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّي َی ٌَِّ َي بِ َُ ٩حٕٔ ٜی ٥أَِِّي َسُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ی َشارٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ب ٔ ٌَِ ٤ن َي إ ٔ ِس َ٨اد ٔ ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ َو َحذٔیثٔطٔ
دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،یلعینبمیکح،ہیدحثیاسہقبدحثییکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،یلعینبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 4

راوی  :ابو بْک ب ٩ابي طیبہ ،وٛیٍ٤ً ،ز ب ٩ذر٣ ،حاہذ ،اب ٩رآٍ ،بْ ٩ذیخ،

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ذ ٓ َٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢جائ َ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اَ ٪ی ِز ُٓ ُ ٙب ٔ َ٨ا
أَبُو َرآ ٍٕٔ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕک َ َ

ک َر َٗب َ َت َضا أَ ِو َٔ٨٣ی َح ّة یَ ُِ ٨َ ٤ح َضا َر ُج ْ١
َوكَا ًَ ُة اہللٔ َوكَا ًَ ُة َر ُسؤٟطٔ أَ ِرٓ َُ ٙب ٔ َ٨ا َ َ ٧ضاَ٧ا أَ َِ ٪یز ِ َر ََ أَ َح ُذَ٧ا إ ٔ ََّ أَ ِر ّؿا َی ُِ ٔ ٠٤

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،رمع نبذر،اجمدہ،انبراعف،نبدخجیےسرمفیےہہکاؿےکفادلاوبراعفوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپسےسرامرےاپسآےئافررفامایہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہاکی اےسیاعمہلمےسعنم رفامدایوجرامرےےئل
آاسؿاھتنکیلاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاعاتعرامرےےئلتہبزایدہآاسؿےہںیمہعنمرفامدای۔(وضحر
ےن) اس ابت ےس عنم رفام دای ہک مہ ےس وکیئ اینپ زنیم ےک العفہ یسک دفرسی زنیم ںیم زراتع رکے اال ہی ہک ایسی زنیم ںیم
زراتعرکےےسجیسکےنںیمہدہہیایکوہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،رمعنبذر،اجمدہ،انبراعف،نبدخجی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 5

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور٣ ،حاہذ ،اسیذ ب ٩هہيَ ،رآٍ ،بْ ٩ذیخ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ أَ َّ ٪أ ُ َس ِی َذ بِ َُ ٩ه َضيَِ ٕ َٗا ََ ٢جائ َ َ٨ا َرآ ٔ ٍُ بِ َُْ ٩ذٔی ٕخ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
اَ ٪لَ٧ ٥ِ ُٜآ ٔ ٌّا َوكَا ًَ ُة اہللٔ َوكَا ًَ ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأَ ِ٣ز ٕک َ َ

اس َت ِِن َي ًَ ِ ٩أَ ِر ٔؿطٔ ََِٓ ٠ی ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َْا ُظ أَ ِو
أَ ِن َٔ ٍُ َل ٥ِ ُٜإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛا َِ ٟح ِ٘ َٔ ١و َٗا َِ ٩ِ ٣َ ٢
 ١بِ َُ ٣ُ ٩ضَِ ٠ض ُٕ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة أ ُ َس ِی ْذ ابِ ُ ٩أَخٔي َرآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذی ٔ ٕخ
َ ٔ ٟی َذ َِ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص ََ ٜذا َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة َو ََُّ ٔ٣ـ ُ
دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،ادیس نبریہظ،راعف ،نب دخجی،رفامےتںیہہکرضحت راعفریضاہللاعتیلہنعنب دخجیرامرے
اپسآےئافررفامایہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیہمتاکیاےسیاکؾےسعنمرفامایےہوجاہمترےےئلعفنشخباھتافراہللیک
ت
افر اس ےک روسؽ یک اعاتع مھارے ےئل زایدہ عفن شخب ےہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہمت یتیھک ینعی زمارتع
ےس عنمرفامایےہافررفامایےہہکمتںیمےسوجصخشاینپزنیمےس ینغتسوہاناچےہاسوکاچےیہہکفہاینپزنیماےنپاھبیئوکدہہی
رک دے ای اےسی یہ وھچڑ دے۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہبعش ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ ہکبج لضفم نب لہلہم ےن یھب
وصنمرےسہیرفاتیایکےہہبعشےتہکںیہہکدیسراعفنبدخجیےکےجیتھبںیہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،ادیسنبریہظ،راعف،نبدخجی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 6

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،یحیي  ،ابوجٌرف

َّم َٗا ََ ٢ب ٌَ َثنٔي ًَ َِّّم أََ٧ا َوُُ ََل ّ٣ا َُ ٟط إلٔ َي َسٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
رف ا َِ ٟخ ِل ٔ ُّ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََ َی َزی ب ٔ َضا بَأ ِ ّسا َحتَّي بَ َُ َِ ٠ط ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ َحذ ْ
ٔیث
َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا َٟطُ َط ِی ْئ بَ َ٨َ َِ ٠ا ًَ َِ ٨
ک فٔي ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَ ٔة َٗا َ ٢ک َ َ
َ َ
َّ
َّ َ
َ
َ
ق ُه َضي َِ ٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِح َش ََ ٩ز ِر ََ
َفأَی َز ِر ًّا فٔي أَ ِر ٔ
َٓأ َتا ُظ َٓأ َِْ َ ََ ُظ َرآ ٔ ٍْ أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أتَي بَنٔي َحارٔث َة َ َ

ُه َضي َِ ٕ َٗاُٟوا َِ ٟی َص ٟٔو َُضي َِ ٕ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص أَ ِر ُق ُه َضيَِ ٕ َٗاُٟوا بََّ َي َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َز ِر َُ ُٓ ََل َٕٗ ٪ا ََٓ ٢خ ُُذوا َز ِر ًََ ٥ِ ُٜو ُر ُّدوا ًََِ ٠یطٔ اَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة
ِکظ ٔب ٔ َّ
اٟذ َراص ٔٔ٥
ٔیذ أَٓ ِٔ
ِِق أَ َْا َک أَ ِو أَ ِ ٔ
َٗا ََ ٢رآ ٔ ٍْ َٓأ َ َْ ِذَ٧ا َز ِر ًَ َ٨ا َو َر َد ِدَ٧ا إَِٔ ٟیطٔ اَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َٗا ََ ٢سٌ ْ
دمحم نب اشبر ،ییحی ،اوبرفعج ،رفامےت ںیہہک ےھجم ریمے ؤاچ ےن اکی الغؾ ےک رمہاہ رضحتدیعس نب ابیسمل ےک اپس اجیھب مہ ےن اؿ
ےس اہک ہک زمارتع ےک قلعتم ںیمہ آپ یک رطػ ےس اکی رفاتی یچنہپ ےہ اوہنں ےن رفامای ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل
ہنع اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےتہک ےھت،یتح ہک رضحت راعف نب دخجییک دحثی یچنہپ افر رضحت انبرمع ریض اہلل اعتیل ہنع اؿ ےک
اپس آےئ وت راعف ےن اںیہن التبایہک وضحر یلص اہللہیلع فآہلفملس ونب احرہث ےک اپس رشتفی الےئ وت ریہظیک زنیم ںیم ھچک زراتع
دیھکیوترفام ایہکریہظیکیتیھکسکدقرایھچےہولوگںےنرعضایکہکہییتیھکریہظیکںیہنےہوتوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےن
وپاھچہکایکہیزنیمریہظیکںیہنےہولوگںےناہکہکاہںویکںںیہننکیلیتیھکالفںصخشیکےہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایسپاینپیتیھک ےلولافرنرک رکےنفاےلاکوک رروکاسیکزمدفریدےدف۔ رضحتراعفریضاہللاعتیلہنع ےتہکںیہہک سپ
مہےناینپیتیھکےلیلافرارخااجتزمدفریاکوک رروکددیی۔رضحتدیعسنبابیسملرفامےتںیہہکسبابدفوصرںیتںیہاکی
ہی مت اےنپ املسمؿ اھبیئ یک احتج وپری رکد ای ہی ہک درامہ ےک وعض اےس زنیم رکاےئ رپ ددیف (ینعی اعراتی اےس زنیمددیف افر اس
ےسھچکاٹبیئفریغہفوصؽہنرکف)
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،اوبرفعج

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 7

راوی ٣ :شذد ،ابواحوؾ ،كار ٚبً ٩بذاٟزح ،٩٤سٌیذ ب٣ ٩شیب ،رآٍ بْ ٩ذیخ

ؾ َح َّذثَ َ٨ا كَار ُٔ ٚبِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َو َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َیز ِ َر َُ ث َ ََلثَ ْة َر ُج َْٟ ١طُ أَ ِر ْق َٓ ُض َو َیزِ َرًُ َضا َو َر ُج ْ١

َ
َ
ُٔ ٨٣حَ أَ ِر ّؿا َٓ ُض َو یَز ِ َر َُ َ٣ا ُٔ ٨٣حَ َو َر ُج ْ ١ا ِس َت ِ َ
وب
َقأِ ُت ًََّ َي َسٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
َ
ْکی أ ِر ّؿا ب ٔ َذصَبٕ أ ِو ٓ َّٔـ ٕة َٗا َ ٢أبُو َدا ُود َ َ
َّ
اٟلا َِ٘ ٟاِ ٔ ِّي ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َح َّذثَ ٥ِ ُٜابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ أَبٔي ُط َحا َٕ َح َّذثَنٔي ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ َٗا َ ٢إِِّٔي

ِکیِ َ٨ا أَ ِر َؿ َ٨ا ُٓ ََلَ َ ٧ة بٔٔ٤ائَت َ ِي د ٔ ِر َص ٕ٥
ََ ٟیت ْٔی ٥فٔي ح ٔ ِحز ٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ َو َح َح ِح ُت َُ ٌَ ٣ط َٓ َحائَطُ أَخٔي ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩س ِض َٕ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ِ َ
َّ
َّ
ق
ِکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢د ًِطُ َٓإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩
دسمد،اوباوحص،عارؼنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،راعفنبدخجیےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
احمہلق،زماہنبےس عنمرفامایےہافررفامایہکزراتعیکنیتوصرںیتںیہ۔اکیہیہکیسکآدیمیکزنیمےہافرفہاسںیمزراتع
رکات ےہ ،دفرسے ہی ہک یسک ےن زنیم اعریة یل وہ افاس اعتسمر زنیم ںیم فہ زراتع رکے۔ رسیتے ہی ہک وکیئ آدیم وسےن ای
اچدنی ےک دبہل ںیم زنیم رکاےئ رپ ےل۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہہک ںیم ےن ہی دحثی دیعس نب وقعیب ااطلاقلین ےک اسےنم زپیھ
افر اؿ ےس اہک ہک رضحت دبعاہلل نب اابملرک ےن آپ ےس ہی دحثی دیعس نب ایب اجشع ےکفاہطس ےسایبؿ یک افر فہ ےتہک ںیہ ھجم
ےسامثعؿنبلہسنبراعفنبدخجیےنہیدحثیایبؿیکافرہیہکںیممیتی اھتافررضحتراعفنبدخجییکرسرپیم ںیماھت،ںیم
ےناؿےکاسھتجحایکوتاؿےکاپسریمےاھبیئرمعاؿنبلہسآےئافراؿےساہکہکمہےناینپزنیمرکاےئرپدیےہالفں
وعرتوکدفوسدرمہےکرعضںیموترضحتراعفےنرفامایہکاساعمہلموکوھچڑدفاسےئلہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن

زنیموکرکاےئرپدےنیےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دسمد،اوباوحص،عارؼنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
زمارتع(اٹبیئرپزنیمدےنی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 8

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل ٓـ ،١ب ٩دٛين ،بٜيَ ،بً ٩ا٣ز ،اب ٩اب ٩نٌی ،٥رآٍ بْ ٩ذیخ،

 ١بِ ُُ ٩د َٛي ِ ٕن َح َّذثَ َ٨ا ب ُ َٜي ِ َْ َی ٌِنٔي ابِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌِ َٕ ٥ح َّذثَنٔي َرآ ٔ ٍُ بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذث َ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
یضا ٓ ََشأ َ َُ ٟط  ٩ِ ٤َ ٔ ٟاٟزَّ ِر َُ َو ٩ِ ٤َ ٔ ٟاْلِ َ ِر ُق َٓ َ٘ا ََ ٢ز ِرعٔي
َْذٔی ٕخ أَُ َّ ٧ط َز َر ََ أَ ِر ّؿا ٓ َََّ ٤ز بٔطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِش٘ ٔ َ
ْط َوَ ٔ ٟبنٔي ُٓ ََل َّٕ ٪
ب ٔ َب ِذرٔی َو ًََّٔ٤ي لٔي َّ
ک
َف َّد اْلِ َ ِر َق ًََّ َي أَصَِ ٔ ٠ضا َو ُْ ِذ َن َٔ َ٘ َت َ
اٟظ ِ ُ
اٟظ ِ ُ
َ
ْط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِربَ ِیت َُ٤ا َ ُ

اہرفؿ نبدبعاہلللضف،نب دنیک،ریکب ،نباعرم،انبانب میعن،راعفنبدخجی،رفامےت ںیہہکرضحتراعف نبدخجی ےن ھجمےس
ہی دحثی ایبؿ یک اوہنں ےن اکی زنیم ںیم زراتع یک یھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اس زنیم رپ سگر وہا افر فہ اس
فتقرضحتراعفزنیموکاپیندےرےہےھت،وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ ےس وپاھچہکہییتیھکسکیکےہ؟ ہیزنیمسک
یکےہ۔راعفےن وجابدایہکیتیھکافرجیبریماےہافرنرک یھبریمیےہہکبجدیپافاراکآداھہصحریماےہافرآداھالفںصخشےک
ےئلےہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتےنوسدیاعمہلمایکےہزنیماسےکامکلوکولاٹدفافراےنپارخااجتاسےس
فوصؽرکول۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلللضف،نبدنیک،ریکب،نباعرم،انبانبمیعن،راعفنبدخجی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امکلیکااجزتےکریغبزراتعرکےناکمکح
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
امکلیکااجزتےکریغبزراتعرکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 9

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ،رشیک ،ابي اسحً ،ٙلاء ،رآٍ بْ ٩ذیخ

ئ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ًَ ٩ِ ًَ ٙلا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ز َر ََ فٔي أَ ِر ٔ
ق َٗ ِوٕ ٦بٔ َِي َِ ٔإٔذِٔ٧ض ٔ َِِ ٠َٓ ٥ی َص َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ َط ِی ْئ َو َُ ٟط َن َٔ َ٘ ُتطُ

ہبیتق نب دیعس ،رشکی ،ایب ااحسؼ  ،اطعء ،راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج
صخشےنیسکوقؾیکزنیمںیمریغباسوقؾیکااجزتےکزراتعافریتیھکابڑییکوتاسےکےئلزراتعںیمھچکہصحںیہن(ینعی
دیپافارںیم)افراسےساےنپارخااجتےنیلاکقحاحلصےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رشکی،ایباقحس،اطعء،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخمربہےکایبؿںیم
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اخمربہےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 10

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١اسٌ٤ی٣ ،١شذد ،ح٤ادً ،بذاٟوارث ،ایوب ،ابي زبيَ ،حرضت ابواٟزبيَ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ،حرضت

ح٤اد اور حرضت سٌیذ ب٣ ٩ی٨اء

وب ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد أَ ََّ ٪ح َّ٤ا ّدا َو ًَ ِب َذ ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّذثَاص ُِ ٥ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
اٟزُّبَي َِ ٔ َٗا ََ ٩ِ ًَ ٢ح َّ٤اد ٕ َو َسٌٔی ٔذ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ ُ٘وا ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َخ بَ ِی ٍُ ِّ
اٟشٔ٨ي َن ث ُ َّ٥
ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ُ ٟخابَ َزة ٔ َوا ٌَِ ٤ُ ٟا َو َ٣ةٔ َٗا ََ ٩ِ ًَ ٢ح َّ٤اد ٕو َٗا َ ٢أَ َح ُذص َُ٤ا َوا ٌَِ ٤ُ ٟا َو َ٣ةٔ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َّات َٔ ُ٘وا َو ًَ ِ ٩اُّ ٟث َِ ٨یا َو َر َّْ َؽ فٔي ا َِ ٌَ ٟزایَا
ادمح نب لبنح ،اامسلیع ،دسمد ،امحد ،دبعاولارث ،اویب ،ایب زریب ،رضحت اوبازلریب ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت امحد افر رضحت
دیعس نب انیمء ےس افر فہ ہقفتم وطر رپ رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
لص
فآہلفملسےنزماہنب،احمہلق،اخمربہافراعمفہمےسعنمرفامایےہ،افرہیرفاتیامحدےسےہافردفرسےےناہکہکعیبا یتن(یئک
لص
اسؽ یک لصف یک عیب) ےس عنم رفامای  ،ینعی رفاة ںیم اعمفہم ،افر عیب ا یتن ےک ابرے ںیم االتخػ ےہ افر اکی رافی اعمفہم ذرک
می
لص
رکےت ںیہ افر دفرسے عیب ا یتن ،رھپ آےگ بس رفاة فقتن اس ابت ںیم ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانثتسیئ عیب ےس
یھبعنمرفامایاہتبلرعاایںیمرتصخدیےہ۔
رافی  :ادمح نب لبنح ،الیعمس ،دسمد ،امحد ،دبعاولارث ،اویب ،ایب زریب ،رضحت اوبازلریب ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت امحد افر
رضحتدیعسنبانیمء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اخمربہےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 11

راوی  :ابو حٔؽ ً٤ز ب ٩یزیذً ،باد بً ٩وا ،٦سٔیا ٪ب ٩حشين ،یو٧ص بً ٩بیذ ًلاء ،جابز بً ٩بذاہلل

یذ َّ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩بَی ٕذ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َحٔ ِٕؽ ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟشیَّار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًَبَّادُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواُ ٩ِ ًَ ٔ ٦سٔ َِی َ

ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َو ًَ ِ ٩اُّ ٟث َِ ٨یا إ ٔ ََّ أَ ِ ٪ی ٌُِ٥ََ ٠
اوب صفحرمع نب سیدی ،ابعد نب وعاؾ ،ایفسؿ نب نیسح ،ویسن نبدیبع اطعء ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنزماہبناحمہلقافراانثتسیئعیبےسعنمرفامایےہاالہیہکاانثتسیئعیبںیماانثتسءیکدقمارولعمؾوہ(،وتاجزئےہ)
رافی  :اوبصفحرمعنبسیدی،ابعدنبوعاؾ،ایفسؿنبنیسح،ویسننبدیبعاطعء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اخمربہےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 12

راوی  :یحیي بٌ٣ ٩ين ،اب ٩رجاء ،ابْ ٩ثی ،٥ابوزبيَ ،جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ر َجا ٕئ َی ٌِنٔي ا ِ٤َ ٟک ِّ َّي َٗا َ ٢ابِ َُ ُْ ٩ث ِی َٕ ٥ح َّذثَنٔي ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا َ٢
ِ
َح ٕب ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢ی َذ ِر ا َِ ٤ُ ٟخابَ َز َة ََِٓ ٠یأذ َِ ٪ب ٔ َ ِ
ییحی نب نیعم ،انب راجء ،انب میثخ ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج
صخشےناخمربہوکرتکںیہنایکوتاہللافراسےکروسؽےساالعؿگنجرکراہےہ۔
رافی  :ییحینبنیعم،انبراجء،انبمیثخ،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

اخمربہےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 13

راوی  :ابو بْک ب ٩ابي طیبہ٤ً ،ز ب ٩ایوب ،جٌرف ،ب ٩بزٗا ،٪ثابت ب ٩ححاد ،زیذ ب ٩ثابت

ا ٩ِ ًَ ٪ثَابٔتٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وب ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ ٩ب ُ ِز َٗ َ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟخابَ َزة ٔ ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا ا َِ ٤ُ ٟخابَ َزةُ َٗا َ ٢أَ َِ ٪تأ ِ ُْ َذ اْلِ َ ِر َق بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٕ أَ ِو ثُٕ ُ٠ث أَ ِو ُربِ ٍٕ
اوبرکبنبایبہبیش،رمعنباویب،رفعج،نبرباقؿ،اثتبنباجحج،زدینباثتبےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن عنم رفامای اخمربہ ےس۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اخمربہ ایک ےہ؟ رفامای ہک وت زنیم ےک فصن ای ثلث ای رعب ہصح یک دیپفار ےک دبہل ںیم
زنیمےلےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رمعنباویب،رفعج،نبرباقؿ،اثتبنباجحج،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسماقت
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اسماقت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 14

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١یحیي ً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ا َ ١َ ٣أَ ِص َ١
ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣ث َ َ٤ز ٕأَ ِو َز ِر َٕ
َْ ِیَ َ ََ بٔظَ ِ ٔ
ْط َ٣ا َی ِ ُ

ادمح نب لبنح،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےنالہ ربیخ ےک اسھت اؿ ےک تیھک
ںیمایابغےکولھپںںیم،ففصناملسمونںیکافرفصنالہربیخیک۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اسماقت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 15

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاٟزح ،٩٤اب٨ُ ٩خ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ی ٌِنٔي ابِ َٕ ٨َ َُ ٩خ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠د َٓ ٍَ إلٔ َي َی ُضود ٔ َْ ِیَ َ ََ ِ َ ٧خ َِ َْ ١یَ َ ََ َوأَ ِر َؿ َضا ًََّ َي أَ َِ ٪ی ٌِ َتُ٠ٔ٤وصَا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٣وأٟض ٔ َِ ٥وأَ ََّ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ْط ثَ ََ ٤زت َٔضا
َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِ َ

ؼب
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،دمحم نب دبعارلنمح ،انب ج ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک
وہیدویں وک ربیخ ےک وجھکر ےک اباغت افر اؿ یک زںینیم فاسپ دے دی ںیھت افر اعمہلم اس رپ ےط ایک اھت ہک فہ اؿ زونیمں ںیم اکؾ
رکںیےگافراسےکولھپںںیمےسفصنہصحوضحریلصاہللہیلعفآہلفملساکوہاگ۔
ؼب
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،دمحمنبدبعارلنمح،انب ج،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

اسماقت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 16

راوی  :ایوب ب٣ ٩ح٤ذ٤ً ،ز ب ٩ایوب ،جٌرف ،ب ٩بزٗا٣ ،٪ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا٘٣ ،٪ش،٥

اَ ِ٘ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ٩
اِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
رف بِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَّ ٟزق ُِّّي َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َّ
َّ
ِ َْ ١یَ َ ََ
ًَبَّا ٕ
رفا َئ َوبَ ِی َـا َئ َٗا َ ٢أَصِ ُ
ض َٗا َ ٢ا ِٓت َ َتحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َْ ٥َ ٠یَ َ ََ َوا ِطت َ ََ َن أَ َُّ َٟ ٪ط اْلِ َ ِر َق َوک ُ ََّ ١ػ ِ َ

ٕ َّ
ا ٪ح ٔي َن
ِ َ ٧ح ُ ٩أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔاْلِ َ ِر ٔ
ٕ َٓزَ ًَ َ ٥أَُ َّ ٧ط أَ ًِ َلاص َُِ ًََّ ٥ي ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ق َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ َ ًِ ٔل َ٨اصَا ًََّ َي أَ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜن ِٔؼ َ
اٟث ََ ٤زة ٔ َو َ٨َ ٟا ن ِٔؼ ْ
ْخ َؾ َٓ َ٘ا َ ٢فٔي
َ ١ب ٌَ َث إَِٔ ٟیض ٔ ِِ ًَ ٥ب َذ اہللٔ بِ ََ ٩ر َوا َح َة َٓ َحزَ َر ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥اِ ٨َّ ٟخ ََ ١وص َُو َّأ ٟذی ی َُش ِّ٤یطٔ أَصِ ُ
ُص ُ ٦اِ ٨َّ ٟخ ُ
 ١ا ِ٤َ ٟذٔی َ٨ةٔ ا ِِ َ ٟ
یَِ
ٕ َّأ ٟذی ُُِٗ ٠ت َٗاُٟوا َص َذا ا َِ ٟح ُّٙ
ذ ٔ ِظ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗاُٟوا أَ ِٛث َ َِ َت ًَ َِ ٠ی َ٨ا َیا ابِ ََ ٩ر َوا َح َة َٓ َ٘ا ََٓ ٢أََ٧ا أَلٔي َحزِ َر اِ ٨َّ ٟخ َٔ ١وأ ُ ًِ ٔلی ٥ِ ُٜن ِٔؼ َ
َوبٔطٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟش َ٤ا ُئ َواْلِ َ ِر ُق َٗ ِذ َرؿٔی َ٨ا أَ َِ٧ ٪أ ِ ُْ َذ ُظ ب ٔ َّأ ٟذی َُِٗ ٠ت
اویبنبدمحم،رمعنباویب،رفعج،نبرباقؿ،ومیمؿنبرہماؿ،مسقمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخ
وکحتفرفامایافرالہربیخوکرشمفطرکدایاساکربیخیکزںینیمافراساکوساناچدنیبسھچکرامرا(املسمونںاک)وہاگ،الہربیخےنہک ےگ
ہکمہاینپزنیموکآپیکةسنزایدہاجےتنںیہسپفہزیمںیمہدےدےیجیاسرشطرپہکمہفصنہصحولھپںاکافردیپافاراک
آپوکدںیےگ۔افرفصنرامرےےئلوہاگ،انچہچنمہےنفہزںینیماںیہنددیںیہکفصندیپافاراہمتریافرفصنرامریوہیگ۔
رافیاکایخؽےہہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےن ایسرشطرپاںیہنزںینیمدیںیھترھپبجوجھکرےکارتےناکفتقآایوتالہ
ربیخےکاپسرضحتدبعاہلل نبرفاہح وکاجیھب رکےت ےھتافرفہ اج رکابغیکوجھکر اکادنازہ اگلےتافریہی(ینعی ادنازہاگلےنوک)الہ
دمہنیرخصےتہکںیہ۔افراؿےسےتہکہکاؿوجھکرےکدروتخںںیماینتاینتوجھکرںیوہںیگ۔الہربیخےتہکہکاےانبرفاہحمت
ےنمہ رپرثکترکدی۔دبعاہللنبرفاہحرفامےتںیہہکسپںیموجھکرےکوتڑےناکااظتنررکفںاگ،افرںیہمتاساکفصندفںاگ
انتجںیمےنمتےساہکےہفہےتہکںیہہکہیحیحصےہافرچسےہافرایسیکفہجےسزنیمفآامسؿاقمئںیہمہرایضںیہاانتےنیلرپانتج
متےناہکےہ۔
رافی  :اویبنبدمحم،رمعنباویب،رفعج،نبرباقؿ،ومیمؿنبرہماؿ،مسقم،

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اسماقت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 17

راوی ًَّ :ي ب ٩سہ ١اٟزَّ٣ي ،زیذ ب ٩ابي زرٗاء سے اور وہ جٌرف ب ٩بزٗا٪

ا ٪بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا ََ َٓ ٢حزَ َر َو َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ٢ذ
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
ئ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َٗ ِؤٟطٔ َوک ُ ََّ ١ػ ِرفا َئ َوبَ ِی َـا َئ َی ٌِنٔي َّ
اٟذصَ َب َوا َِّٔ ٟٔـ َة َٟطُ
َ
یلع نب لہس ارلیلم ،زدی نب ایب زراقء ےس افر فہ رفعج نب رباقؿ ےس دنمرہج ابال دحثی رفاتی رکےت ںیہ افر رخفز ،اک ظفل اامعتسؽ
رکےتںیہافر ُ َّ
بئَ،،یکریسفتوسےناچدنیےسرکےتںیہ۔
ک َ ْ َر
صائَ َف َ ْ َ
رافی  :یلعنبلہسارلیلم،زدینبایبزراقءےسافرفہرفعجنبرباقؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اسماقت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 18

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امیٛ ،٪ثيَ ،اب ٩ہظا ،٦جٌرف ،ب ٩بزٗا٘٣ ٪ش٥

وَ ِ٘ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٕ ٥أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َٛثٔي َْ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ ٩ب ُ ِز َٗ َ
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ی ُْ ٤
َّ
َّ
ِک ِ َ ٧ح َو َحذٔیثٔ َزیِ ٕذ َٗا ََ َٓ ٢حزَ َر اِ ٨َّ ٟخ ََ ١و َٗا ََٓ ٢أََ٧ا أَلٔي ُج َذا َذ اِ ٨َّ ٟخ ٔ١
أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ح ٔي َن ا ِٓت َ َتحَ َْ ِیَ َ ََ ٓ ََذ َ َ

ٕ َّأ ٟذی ُُِٗ ٠ت
َوأ ُ ًِ ٔلی ٥ِ ُٜن ِٔؼ َ
دمحمنبامیلسؿ،ریثک،انباشہؾ،رفعج،نبرباقؿمسقمےسرفاتیرکےتںیہہکوضحر یلصاہللہیلعفآہلفملسےنبجربیخوکحتفایک
آےگ ذموکرہ ابال دحثی رفاتییک افراس ںیمذرک ایک ہک رضحت دبعاہلل نب رفاہحریض اہلل اعتیلہنع ےن وجھکرفں اک ادنازہ اگلای افر
رفامایہکوجھکرےکےنٹکاکااظتنررکفںاگافرانتجںیمےنمتےساہکےہاساکفصنںیہمتدفںاگ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،ریثک،انباشہؾ،رفعج،نبرباقؿمسقم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اسماقت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 19

راوی  :یحیي بٌ٣ ٩ين ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب ،رعوہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أ ُ َِْ ٔ َِ ُت ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّذثَ َ٨ا َحح ْ
اب ًَ ِِ ُ ٩

یب َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِؤک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ث ُ َّ٥
َٗاَِ ٟت ک َ َ
ْخ ُؾ اِ ٨َّ ٟخ َ ١ح ٔي َن یَ ٔل ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِب ٌَ ُث ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٩ر َوا َح َة ٓ ََی ِ ُ
رف َٚ
ؾ ٟٔک َِي تُ ِح َصي اٟزَّکَاةُ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪تُ ِؤک َ َ ١اِّ ٟث َ٤ا ُر َو ُت َ َّ
ْخ ٔ
ْخ ٔ
ؾ أَ ِو َی ِذ َٓ ٌُوُ َ ٧ط إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥ب ٔ َذَ ٔ ٟ
یُ َخيَُِّ یَ ُضو َد َیأ ِ ُْ ُذوُ َ ٧ط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ا ِِ َ ٟ
ک ا ِِ َ ٟ
ییحی نب نیعم ،اجحج ،انب رججی ،انب اہشب ،رعفہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دبعاہلل نب
رفاہحوکاجیھبرکےتےھتافرفہادنازہاگلایرکےتےھتوجھکراکبجایھچوہاجیتیھت(ینعیےنکپےکرقبی)نکیلایھباھکیئںیہناجیت
رھپوہیدویںوکاایتخردایاجاتہکاسادنازہےکاطمقب اےسوبقؽرکںیلایاملسمونںےکرپسدرکدںیآاسؿادنازہ ےکاطمقباتہک
زوکةاکحیحصامشرایکاجےکسلبقاسےکلھپاھکےئاجںیئافررفتمؼوہاجںیئ۔
رافی  :ییحینبنیعم،اجحج،انبرججی،انباہشب،رعفہ

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

دروتخںرپولھپںاکادنازہرکےناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دروتخںرپولھپںاکادنازہرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 20

راوی  :اب ٩ابي ْ٣ ،ٕ٠ح٤ذ ب ٩ساب ٙابزاہی ٥ب ٩كہ٤ا ،٪ابوزبيَ ،جابز

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أََٓا َئ اہللُ ًََّ َي
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ََْ َٕٕ ٠ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ساب ٔ ٕ ٩ِ ًَ ٙإٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩كَ ِض ََ ٤
َر ُسؤٟطٔ َْ ِیَ َ ََ َٓأ َ َ ََّقص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا کَاُ ٧وا َو َج ٌَََ ٠ضا بَ ِی َ٨طُ َوبَ ِی َُ ٨ض ََِ ٓ ٥ب ٌَ َث ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٩ر َوا َح َة
َْخ َػ َضا ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
ٓ ََ
انب ایب فلخ ،دمحم نب اسقب اربامیہ نب نامہؿ ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک بج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہلل اعتیلےن
ربیخاطعرفامایوتآپےناںیہناسںیمربرقارراھکافراےساسیکدیپفاروکاےنپافراؿےکدرایمؿرتشمکرکایل،سپدبعاہللنب
رفاہحوکاجیھبافراوہنںےناساکادنازہاگلایافردروتخںرپ(ینعیلھپایھبدروتخںرپیہاھت۔)
رافی  :انبایبفلخ،دمحمنباسقباربامیہنبنامہؿ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دروتخںرپولھپںاکادنازہرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 21

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٣ ،ٚح٤ذ ب ٩بْک ،ب ٩جزیخ ،ابوزبيَ،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩بَ ِْکٕ َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َ٩
ٕ َو ِس َٕ ٙو َز ًَ ٥أَ َّ ٪ا ِٟی ُضو َد َ٤َّ ٟا َْي َّ ََص ُِ ٥ابِ َُ ٩ر َوا َح َة أَ َْ ُذوا َّ
اٟث ََ ٤ز َو ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
َخ َػ َضا ابِ َُ ٩ر َوا َح َة أَ ِر َبٌٔي َن أَ َِ ٟ
َ
َ
ًَ ِب ٔذ اہللٔ َی ُ٘و َُ َ ٢

ٕ َو ِس ٕٙ
ْٔش َ
و ٪أَ َِ ٟ
ًُِ

ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،دمحمنبرکب،نبرججی،اوبزریب،رفامےتںیہہکاوہنںےنرضحتاجربنبدبعاہللوکانسفہرفامےتےھتہک
ربیخےکولھپں اکادنازہاگلای انبرفاہح ےناچسیلزہارفقسافراؿاک ایخؽہی ےہہک بجوہید وکانبرفاہح ےن اایتخردایوتاوہنں
ےن وجھکر(بسیکبس)ےلیلافرسیبزہارفقساؿےکافرپفابجےھت(ینعیوجھکروتبسےلںیلافرآدیھوجھکریکتمیقسیب
زہارفقسیکدینیوبقؽرکیل۔)
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،دمحمنبرکب،نبرججی،اوبزریب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجرہاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ااجرہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 22

راوی  :ابو بْک ب ٩ابي طیبہ ،وٛیٍ ،ح٤یذ بً ٩بذاٟزحِ٣ ،٩٤يَ ب ٩زیادً ،بادہ ب٧ ٩سي ،اسود ب ٩ثٌ٠بہ،

اٟز َواس ُّٔي ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي ََ َة بِ ٔ ٩زٔ َیاد ٕ ًَ َِ ًُ ٩با َد َة بِ َُٔ ٧ ٩س ٕ ٓي ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َو ُح َِ ٤ی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
آَٓ ٪أَص َِذی إلٔ َ َّي َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ٥
ِق َ
اْلِ َ ِس َود ٔبِ َٔ ٩ث ٌََِ ٠ب َة ًَ َِ ًُ ٩با َد َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َُ ٤ِ ٠َّ ًَ ٢ت ّ َ ٧
اٟؼ َّٔةٔ ا ِل َٔ ٜت َ
اسا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ُّٔ ١
اب َوا ِِ ُ ٟ
َٗ ِو ّسا َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٟی َش ِت ب ٔ َ٤ا َٕ ٢وأَ ِرمٔي ًَ َِ ٨ضا فٔي َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّْ ١لتٔي َ َّن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
ََأ ِسأ َ َُ ٨َّ ٟط َٓأ َ َت ِی ُت ُط

آَ ٪وَِ ٟی َش ِت ب ٔ َ٤ا َٕ ٢وأَ ِرمٔي ًَ َِ ٨ضا فٔي َسبٔی ٔ ١اہللٔ
ِق َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َر ُج ْ ١أَص َِذی إلٔ َ َّي َٗ ِو ّسا ُٔ ٨ِ ُٛ ٩ِ ٤َّ ٣ت أ ُ ًَ ُِّ ٤ُ ٠ط ا ِل َٔ ٜت َ
اب َوا ِِ ُ ٟ

َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت تُ ٔح ُّب أَ ِ ٪تُ َل َّو َ ٚكَ ِوّٗا َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر َٓاٗ َِبَِ ٠ضا

اوب رکب نب ایب ہبیش ،فعیک  ،دیم نب دبعارلنمح  ،ریغ نب زاید ،ابعدہ نب ،یس ،اوسد نب  ہبلع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک الہ
ہفصےکھچکولوگںوکرقآؿرکمیافراتکباہللیکمیلعتدیاؿںیمےساکیصخشےنےھجماکیامکؿدہہیدی۔ںیمےناہکہکاس
یکامتیلوتھچکںیہن افرںیم اسےساہللیکراہںیمریتادنازیرکفںاگ (دصقمہیہکاس دہہیےکوبقؽرکےناکایخؽ اھتاسفا ےط
ہک اس یک امتیل وت ھچک اخص ںیہن یھت ہک اس وک میلعت اک اعمفہض ایخؽ رکات افر تین ہی یھت ہک اس ےک ذرہعی راہ دخا ںیم ریت ادنازی
رکفںاگ)ںیماسےکابرےںیمروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجؤںاگافر وساؽرکفںاگ،انچہچنںیموضحریلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسایگ افر اہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس اکیآدیمےن ےھجمامکؿدہہییکےہاؿںیمےسہکںیہنج
اتکب اہلل افررقآؿیک میلعت داتی وہں افراس امکؿ یک ھچک امتیل یھب ںیہن ےہ افراس ےک ذرہعی ںیم راہ دخا ںیم ریت ادنازی رکفں
اگ،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگےھجتہیابتدنسپےہہکریتےےلگںیمآگاکوطؼڈاالاجےئوتاےسوبقؽرکےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،دیمنبدبعارلنمح ،ریغنبزاید،ابعدہنب،یس،اوسدنب ہبلع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ااجرہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 23

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤اٛ ،٪ثيَ ،بً ٩بیذ ب٘یہ ،بْش بً ٩بذاہلل ب ٩یشار٤ً ،زو ًبادہ ب ٩نشیا٪

ْش بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو و َح َّذثَنٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪و َٛثٔيَُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َح َّذثَنٔي بٔ ِ ُ
ًُ َبا َدةُ بِ َُُ ٧ ٩س ٕ ٓي ًَ ُِ ٩ج َ٨ا َد َة بِ ٔ ٩أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ َِ ًُ ٩با َد َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ِ َ ٧ح َو َص َذا ا َِ ٟخَََ ٔ َواْلِ َ َّو ُ ٢أَ َت ُُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َ٣ا َت َزی ٓ َٔیضا َیا َر ُسو َ٢
ک َت َ٘ َِّ ٠ذ َت َضا أَ ِو َت ٌَ ََّ ِ٘ ٠ت َضا
اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ج َِ ٤ز ْة بَي ِ َن َٛتٔٔ َِی َ

رمعف نب امثعؿ ،ریثک ،نب دیبع ہیقب ،رشب نب دبعاہلل نب اسیر ،رمعف ابعدہ نب ایسنؿ دنس ےس یھب ذموکرہ دحثی وقنمؽ ےہ نکیل یلھچپ
دحثیلمکمےہہکبجاسںیماانتااضہفےہہکرضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسابرےںیمآپیکایک راےئےہ؟رفامایہکآگاکااگنرہےہریتےدفونںدنکوھںےکدرایمؿےسج
وتےناہرانبایلےہایاکٹلایلےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ریثک،نبدیبعہیقب،رشبنبدبعاہللنباسیر،رمعفابعدہنبایسنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بیبطیکامکیئاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
بیبطیکامکیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 24

راوی ٣ :شذد ابوًوا٧ہ ،ابي بْش ابي ٣توک ،١ابوسٌیذ

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِ ٕ
ْش ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَ ََّ ٪رص ِّلا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
َّ
َّ
َاس َت َـا ُٓوص َُِٓ ٥أَبَ ِوا أَ ِ ٪ی َُـ ِّی ُٔوص َُِٗ ٥ا َ٢
اَفوصَا َٓ َ٨زَُٟوا ب ٔ َح ٕٓي ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ٔ
ئ ا َِ ٌَ ٟز ٔب ٓ ِ
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا فٔي َس ِ َ
رفة ٕ َس َ ُ
یَ٧ ٩زَُٟوا بٔ١َّ ٌََ ٟ ٥ِ ُٜ
ئ اٟزَّص َِم َّأ ٟذ َ
ک ا َِ ٟح ِّي َٓظَ ٔ َِوا َٟطُ بََُٔ ِّ١ط ِی ٕئ ََ یَ ُِ ٌُ َٔ ٨ط َط ِی ْئ َٓ َ٘ا َ ٢بَ ٌِ ُـ ُض َِِ ٟ ٥و أَ َت ِیت َُِ ٥ص ُؤ ََ ٔ
َٓٔ ُ٠ذَْ َس ِّی ُذ ذََ ٔ ٟ

وَ ٨ِ ٔ ً ٪ذ َب ٌِـٔض ٔ َِ ٥ط ِی ْئ َی َِ ٍُ َٔ ٨ػاح َٔبَ٘ َٓ ٥ِ ُٜا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إ ٔ ََّ ٪سی َِّذَ٧ا ٔ ُٟذَْ َٓظَ َٔ ِی َ٨ا َُ ٟط بََُٔ ِّ١ط ِی ٕئ ٓ َََل یَ ُِ ٌُ َٔ ٨ط َط ِی ْئ ٓ ََض ِ١
أَ َِ ٪یَ ُٜ
اس َت َـ ِٔ َ٨ا َُٓ ٥ِ ٛأَبَ ِیت ُِ ٥أَ ِ٪
ً ٔ َِ ٨ذ أَ َح ٕذ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط ِی ْئ َی ِظف ٔي َػاحٔب َ َ٨ا َی ٌِنٔي ُرٗ َِی ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦إِِّٔي َْلَ ِرقٔي َو َلِ ٩ِٔ ٜ
اٟظا ٔ َ
ُت َـ ِّی ُٔوَ٧ا َ٣ا أََ٧ا ب ٔ َزا َٕ ٚحتَّي َت ِح ٌَُ٠وا لٔي ُج ٌِ َّل َٓ َح ٌَُ٠وا َُ ٟط َٗ ٔلی ٌّا َّٔ ٩ِ ٣
َ ١حتَّي بَز ٔ َئ
َِقأَ ًََِ ٠یطٔ بٔأ ُ ِّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َویَ ِت ٔٔ ُ
ئ َٓأ َتا ُظ ٓ َ َ
َٛأَ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِن ٔظ َم َٔ٘ ٔ ً ٩ِ ٣ا َٕٓ ٢أ َ ِوَٓاص ُُِ ٥ج ٌِ َُ ٠ض َِّ ٥أ ٟذی َػا َُ ٟحو ُظ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘اُٟوا ا ِٗ َت ٔش ُ٤وا َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی َرق َي ََ َتٔ ٌَُِ٠وا َحتَّي َ٧أتِ َٔي
ِ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٢
ِکوا ذََ ٔ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٨َ َٓ ٥َ ٠ش َتأ َٔ ٣ز ُظ َٓ َِ َذ ِوا ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ُ

اْضبُوا لٔي َ ٥ِ ٌَُٜ ٣بٔ َش ِض ٕ٥
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَیِ َ٤ِ ٔ ٠ًَ ٩ت ُِ ٥أََ َّ ٧ضا ُرٗ َِی ْة أَ ِح َش ِ٨ت َُِ ٥و ِ ٔ
دسمداوبوعاہن،ایبرشبایبوتملک،اوبدیعسےسرمفی ےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبیکاکیامجتعرفس
ںیماجریہیھتاکیرعبےکہلیبقںیماؿاکزپاؤوہاوتاوہنںےناؿہلیبقفاولںےسامہمؿونازیاکاطمہبلایکنکیلالہہلیبقےن
ااکنررکدایزیمابینےس۔رافیےتہکںیہہک(اافتاق)اسہلیبق ےکرسداروکاسپنےنڈسایل۔اوہنںےناساکرہزیچےسالعجاعمہجل
ایک نکیل اےس یسک زیچ ےن عفن ںیہن دای۔ اؿ ںیم ےس ضعب ولگ ےنہک  ےگ ہک اکش مت اس امجتع ےک اپس اجےت سج ےن اہمترے
اہیں زپاؤ ڈاال ےہ اشدی اؿ ںیم ےس یسک ےک اپس وکیئ ایسی زیچ وہ وج اہمترے رسادر وک عفن شخب دے (سپ اؿ ںیم ےس ھچک ولگ
احصہبےکاپسآےئ)افراہکہکرامرےرسداروکاسپنےنڈسایلےہسپاہکمتںیمےسیسکےکاپسوکیئوعتذیفریغہےہامجتع
ںیم ےس اکی صخش ےن اہک ںیم وعتسی رکات وہں نکیل مہ ےن مت ےس امہمؿ ونازی اچیہ وت مت ےن رامری امہمؿ ونازی ےس ااکنر رک دای
ذہلاںیموعتسیںیہنرکفںاگیتحہکمتوکیئارجتفریغہرقمررکفریمےےیل،اوہنںےناؿےکفا ےطرکبویںاکاکیرویڑارجت
ےکوطررپرقمرایکوتفہاؿےکرسدارےکاپسآےئافراسرپوسرةافہحتزپیھافرزپھرکوھپانکنرشفعرکدای،اہیںکتہکاسوک
افشء وہ یئگ وگای ہک یسک دنبش ےس وھچٹ ایگ ،رافی ےتہک ںیہ رھپ اوہنں ےن سج رپ اعمدہہ ایک اھت اےس وپرا ایک ،اؿ ولوگں ےن اہک ہک
اےس میسقت رک ول ،نکیل وعتسی رکےن فاےل اصبح ےن اہک ہک ااسی ہن رکف اہیں کت ہک مہ وضحر یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس اپس چنہپ
اجںیئ افر اؿ ےس اس ےک مکح ےک ابرے ںیم ولعمؾ رک ںیل ،سپ ا یل حبص مہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اسرا
فاہعق ذرک ایک وضحر یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ںیہمت اہکں ےس ولعمؾ ےہہک ہی وسرةافہحت وعتسی ےہ مت ےن ااھچ ایک اےنپ اسھت
ریمایھبہصحرقمررکف۔
رافی  :دسمداوبوعاہن،ایبرشبایبوتملک،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
بیبطیکامکیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 25

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یزیذ ب ٩ہارو ،٪ہظا ٦ب ٩حشا٣ ،٪ح٤ذ ب ٩سيَیٌ٣ ،٩بذ ب ٩سيَی ،٩ابوسٌیذ ْذری

ی ٩ِ ًَ ٩أَْٔیطٔ ََ ٌِ ٣ب ٔذ بِ ٔ٩
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أَ َََََِْ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ار َ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ُِ ٟخ ِذر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ
سٔيَ ٔ َ
نسح نب یلع ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،دبعم نب ریسنی ،اوبدیعس دخری ،اس دنس ےس یھب ذموکرہ ابال رفاتی
اوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعےسیہوقنمؽےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،دبعمنبریسنی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
بیبطیکامکیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 26

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہً ،بذاہلل ب ٩ابي سرف ،طٌبيْ ،ارجہ ب ٩ػ٠ت

رف ًَ ِ ٩ا َّ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
ٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ َِْ ٩ارٔ َج َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ
اٟش َ ٔ
َار ٔ٨َ َٟ ٚا َص َذا اَّ ٟز ُج ََٓ ١أ َ َت ِو ُظ ب ٔ َز ُج ٌِٕ ٣َ ١تُوظ ٕ فٔي
ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَُ َّ ٧ط َ٣زَّ بٔ َ٘ ِوَٓ ٕ ٦أ َ َت ِو ُظ َٓ َ٘اُٟوا إَٔ َّ ٧
ک ٔجئ َِت ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذ َص َذا اَّ ٟز ُج ٔ ١ب ٔ َخيَِ ٕٓ ِ
ُ
ِقآ ٔ ٪ث َ ََلثَ َة أَیَّاُِ ُ ٕ ٦ذ َو ّة َو ًَ ٔظ َّی ّة َوک ُ َّ٤َ ٠ا َْ َت ََ ٤ضا َج َ ٍَ ٤بُزَا َٗطُ ث ُ ََّ ٥ت َٔ ََٜ َٓ ١أَ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِن ٔظ َم َٔ٘ ٔ ً ٩ِ ٣ا َٕٓ ٢أ َ ًِ َل ِو ُظ
َف َٗا ُظ بٔأ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ
ا ُِ ُ٘ ٟیود ٔ َ َ

َ
َّ
َّ
ِک ُظ َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ِ٤ِ ٌََ ٠َٓ ١زٔی  ٩ِ ٤ََ ٟأَک َ َ ١بٔزُٗ َِی ٕة بَا ٔك ٕ١
َط ِیئّا َٓأتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َِ َ٘ ٟذ أَکََِ ٠ت بٔزُٗ َِی ٕة َح ٕٓٙ
دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،اخرہجنبتلص،اےنپؤاچےسرفاتیرکےتںیہفہاکیوقؾےکاپسسگرےاس
وقؾےکولگاؿےکاپسآےئافراہکہکمتکشیباسآدیم(وضحریلصاہللہیلعفآہلفملس)ےکاپسےسریخےلرکآےئوہ،سپ

رامرےاسآدیمےئلیکوعتذی رکدف،رھپفہ اکیولغمباوحلاسصخش وکڑکجرکالےئ وتاوہنںےن وسرةافہحتےکذرہعی اسرپ وعتذی
ایک نیت دؿ کت حبص اشؾ افر بج یھب وسرة افہحت متخ رکےت وت ہنم رپ وھتک عمج رک ےک اس آدیم ےک افرپ وھتےتک فہ ااسی وہ ایگ ہک
دنبوشںےساکٹھچرااپایوہ،اؿولوگںےناںیہنوکیئزیچدی،فہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہےئافراسرافاہعقذرک
ایک،وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےساھک،ریمیرمعیکمسقوکیئوتابلطوعتذیرکےکاھکاتےہ(وتفہالہکوہایگ)کشیب
وتےن وتاچس ایکےہ(ینعیوج ولگابلطرہیقرکےتںیہ فہ الہتکںیمزپےئگنکیلاہمترا وعتسیوتابلکل قحےہذہلا اس ےکوعض ںیم
ےنلمفایلزیچاھکےتکسوہ۔)
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،اخرہجنبتلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچپوگلاےنیکارجتاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےنھچپوگلاےنیکارجتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 27

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابا ،٪یحیي  ،ابزاہی ٥بً ٩بذاہلل ابٗ ٩اري سائب ب ٩یزیذ رآٍ بْ ٩ذیخ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١أَ َِْ َ َََ٧ا أَبَا ُ ٩ِ ًَ ٪یَ ِحیَي ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ ََٗ ٩ارٔ ٕي ًَ َِّ ٩
یذ ًَ ِ٩
اٟشائ ٔٔب بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َرآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٛ ٢ش ُب ا َِ ٟححَّاَْ ٔ ٦ب ٔ ْ
یث َوثَ َ ٩ُ ٤ا ِِٔ ٠ََٟب َْبٔیثْ َو َِ ٣ضزُ ا َِ ٟبِ ٔ ِّي
َْب ٔ ْ
یث
ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،ییحی ،اربامیہ نب دبعاہلل انب اقرظ اسبئ نب سیدی راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکےنھچپاگلےنفاےلیکارجتاناپکےہےتکیکتمیقاناپکےہافردباکرفافہشحوعرتیکامکیئاناپک

ےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،ییحی،اربامیہنبدبعاہللانباقرظاسبئنبسیدیراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےنھچپوگلاےنیکارجتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 28

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،بي٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩حـہ،

اب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٣ُ ٩حی َِّؼ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط ا ِس َتأِذ َََ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک
ک َو َرٗٔی َ٘ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي إ ٔ َج َارة ٔا َِ ٟححَّاَ ٨َ َٓ ٔ ٦ضا ُظ ًَ َِ ٨ضا ََٓ ٥َِ ٠یزَ َِ ٢ی ِشأَُ ُٟط َو َی ِش َتأِذُٔ ُ ٧ط َحتَّي أَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪أَ ًُِ ِٔ ٔ ٠ط َ٧ا ٔؿ َح َ
دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،انباہشب،انبمحضہ،اےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہاوہنںےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےس
اجحتم یک ارجت یک ااجزت اچیہ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہلف ملس ےن اںیہن اس ےس عنم رفام دای ،فہ لسلسم ارصار رکےت رےہ ،افر
وساؽرکےترےہاہیںکتہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنمکحدایہکاسےساےنپافوٹنںےساچرہالھکےئافرالغؾوک
الھکےئ(ینعیوخداامعتسؽہنرکے۔)
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،انباہشب،انبمحضہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےنھچپوگلاےنیکارجتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 29

راوی ٣ :شذد ،یزیذ ،اب ٩زریٍْ ،اٟذًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢ا ِح َت َح ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِٔ ِ ً ٩

َّا ٦أَ ِج َز ُظ َوَِ ٟو ًَ٤َ ٔ ٠طُ َْبٔی ّثا َ ٥ِ ٟی ٌُِ ٔلطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ًِ َلی ا َِ ٟحح َ

دسمد،سیدی،انبزرعی،اخدل،رکعہم،انبابعسےسرفاتیےہہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنوخدےنھچپاگلےئافراجحؾوکاس
یکارجتدی۔افرارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساناپکےتھجمسوتاےسارجتہندےتی۔
رافی  :دسمد،سیدی،انبزرعی،اخدل،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےنھچپوگلاےنیکارجتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 30

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،ح٤یذ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕذ َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ح َح َ ٥أَبُو كَ ِی َب َة َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ
َخا ٔجطٔ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ََ ٣ز َُ ٟط بٔ َؼا َٕ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َوأَ ََ ٣ز أَصِ َُ ٠ط أَ ِ ٪یُ َخ ِّٔ ُٔوا ًَ ُِ ٨ط َٔ َ ٩ِ ٣
یبنعق ،امکل  ،دیم ،اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبہبیط ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنھچپ اگلےئ افر آپ ےن
اےکسےئلاکیاصعوجھکردےنیاکمکحرفامایافراسےکآاقؤںوکمکحدایہکاسےکرخاجںیمےسیمکرکدںی۔
رافی  :یبنعق،امکل ،دیم،اسننبامکل

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےنھچپوگلاےنیکارجتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 31

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابي طٌبہ٣ ،ح٤ذ ب ٩ححادہ ابوحاز،٦

َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ُٔ ٩ج َحا َد َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َحازَٔ ٕ ٦س ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
ئ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٛ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ش ٔب ِاْل ٔ َ٣ا ٔ
دیبعاہللنباعمذ،ایب ہبعش ،دمحمنباجحدہاوباحزؾےسرفاتیےہہکیبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن ولڈنویں ےسامکیئ ےنیل ےس
عنمرفامایےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ایبہبعش،دمحمنباجحدہاوباحزؾ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےنھچپوگلاےنیکارجتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 32

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل ہاط ٥بٗ ٩اسًْ ،٥ک٣ہ كار ٚبً ٩بذاٟزح٩٤

ِقش ُّٔي َٗا َ٢
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّذثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ْٔک َُ ٣ة َح َّذثَنٔي كَار ُٔ ٚبِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ُ ٟ
َّ
َّ
ِک أَ ِط َیا َئ َوَ َ ٧هي
َجا َئ َرآ ٔ ٍُ بِ ُ ٩رَٔٓا ًَ َة إلٔ َي َِ ٣حٔ ٔ ٠ص اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢ذ َ َ ٧ضاَ٧ا ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟی ِو َََ ٓ ٦ذ َ َ

ًَ ِِ َٛ ٩ش ٔب اْلِ َ َٔ ٣ة إ ٔ ََّ َ٣ا ًََِ ٠ٔ٤ت ب ٔ َی ٔذ َصا َو َٗا َ ٢صَ ََ ٜذا بٔأ َ َػابٔ ٌٔطٔ ِ َ ٧ح َو ا َِ ٟخ ِبز ٔ َوا َِِ ٟزِ َٔ ٢وأِ ٔ٨َّ ٟع
اہرفؿ نب دبعاہلل اہمش نب اقمس ،رکعہم عارؼ نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب رافہع ااصنر یک اکی سلجم ںیم
رشتفی الےئ افر رفامای ہک کشیب ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آج عنم رفامای ےہ رھپ اوہنں ےن دنچ اایشء اک ذترکہ ایک
(ینعیاؿزیچفںاکنجےسآپےنعنمرفامایاالہیہکاسےناےنپاہھتےسنرک یکوہ)افررفامایہکاسرطحاینپاویلگنںےسالثم
رفیٹاکپرک،ڑپکانبرکافرشقنفاگنر( ےاجؿاایشء)انبرک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللاہمشنباقمس،رکعہمعارؼنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےنھچپوگلاےنیکارجتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 33

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩ابي ٓذیکً ،بیذاہلل ،اب ٩ہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َذیِ ٕک ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ص َُزیِز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َرآ ٍٕٔ ص َُو ابِ َُْ ٩ذٔی ٕخ َٗا َ٢
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٛ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ش ٔب اْلِ َ َٔ ٣ة َحتَّي ی ٌُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠أَیِ َ ٩ص َُو
ادمحنباصحل،انبایبدفکی،دیبعاہلل،انب رہریہےسرفاتیےہ ہکوضحر یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنابدنییکامکیئ ےنیلےس عنم
رفامایاہیںکتہکولعمؾوہاجےئہکاسےناہکںےس(افرسکرطحےس)امکایےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبایبدفکی،دیبعاہلل،انبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رناجونروکامدہاجونررپڑچاھےنیکارجتاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رناجونروکامدہاجونررپڑچاھےنیکارجتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 34

راوی ٣ :شذد ب٣ ٩رسہذ ،اسٌ٤یًَّ ،١ي ب ٩ح٧ ٥ٜآٍ ،اب٤ً ٩ز

ِّ ٔ ًََّ ٩ِ ًَ ١ي بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ٧ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
رسصَ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ُد بِ ُِ َ ٣ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ش ٔب ا ِِ َٔ ٟح ٔ١

دسمدنبرسمدہ،اامسلیع،یلع نبمکحانعف،انبرمعےسرفاتیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاجونر(رن)دفرسے یک
امدہرپوھچڑےنیکارجتےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دسمدنبرسمدہ،الیعمس،یلعنبمکحانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انسراکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
انسراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 35

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحًَ ،ٙلء بً ٩بذاٟزح٩٤

ئ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َفٓ ٌََ َ٨ا إلٔ َي ًُ ََ ٤ز بِ ٔ٩
َ٣ا ٔج َذ َة َٗا ََ َٗ ٢ل ٌِ ُت ٔ ٩ِ ٣أُذُ ََُٔ ُ ٪ل ٕ ٦أَ ِو ُٗ ٔل ٍَ ٔ ٩ِ ٣أُذُِٔي َٓ َ٘ذ َِٔ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا أَبُو بَ ِْکٕ َح ً
اجا َٓا ِج َت َ٨َ ٌِ ٤ا إَِٔ ٟیطٔ َ َ
اؾ ا ِدًُوا لٔي َححَّا ّ٣ا َ ٔ ٟی ِ٘ َت َّؽ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا ُدعٔ َي ا َِ ٟح َّح ُاَٗ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
ا َِ ٟخ َّل ٔ
اب َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ إ ٔ ََّ ٪ص َذا َٗ ِذ بَ َ َّ ٠ا َِ ٔ ٟ٘ؼ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إِِّٔي َو َص ِب ُت َ ٔ ٟخا َٟتٔي ُ ََُل ّ٣ا َوأََ٧ا أَ ِر ُجو أَ ِ ٪یُ َب َار َک ََ ٟضا ٓ ٔیطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا ََ ُت َش ِّٔ٤٠یطٔ َح َّحا ّ٣ا َوََ
َػائ ٔ ِّا َو ََ َٗؼَّ ا ّبا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوی ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢ابِ ُ٣َ ٩ا ٔج َذ َة َر ُج ْ ٩ِ ٣َ ١بَنٔي َس ِض َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ز بِ ٔ٩

اب
ا َِ ٟخ َّل ٔ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب ااحسؼ  ،العء نب دبعارلنمح ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یسک ڑلےک اک اکؿ اکٹ
ڈاالاییسکےنریمااکؿاکٹڈاال(العءنبدبعارلنمحوککشےہہکاوبامدجہےناؿںیمےسایکابتیہک)اسدفراؿرضحتاوبرکب
ریض اہلل اعتیل ہنع رامرے اہں رشتفی الےئ جح ےئلیک مہ اؿ ےک اپس عمج وہ ےئگ (اتہک اؿ ےس ذموکرہ ہلئسم اک لح درایتف رکںی)
اوہنںےنںیمہرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےکاپساجیھبوترضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکہیوتدرہجاصقصکتچنہپ
ایگےہذہلاریمےاپساجحؾوک البؤاتہکفہسج ےناکؿاکاٹ ےہاساکاکؿیھباکاٹ اجےئ بجاجحؾوکالبایایگ وترفامایہک ںیمےنوضحر
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکںیمےناینپاخہلوکاکیالغؾہبہایکاھتافرےھجمادیمےہہکاؿ ےکفا ےطاسالغؾ
ےکاعمہلمںیمربتکیکاجےئیگوتںیمےناؿےساہکاھتہکاےسیسکاجحؾ،انسرافراصقیئےکرپسدہنرکںی۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنباقحس،العءنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
انسراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 36

راوی ٓ :ـ ١ب ٩یٌ٘وبً ،بذاًََّي٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحًَ ،ٙلء بً ٩بذاٟزح٩٤

َحق ٔ ُّي ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
وب َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّذثَ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ُ ٟ

َ٣ا ٔج َذ َة َّ
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط
اٟش ِض ٔ ِّ
َّم ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
لضف نب وقعیب ،دبعاالیلع ،دمحم نب ااحسؼ  ،العء نب دبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس العء نب دبعارلنمح ےن اوبامدجہ ےس وج ینب
مہس ےک اکی آدیم ےھت رفاتی ایک ےہ افر اوہنں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی یک ےہ ہک فہ ذموکرہ ابال دحثی یہ
ایبؿرفامےتےھت۔
رافی  :لضفنبوقعیب،دبعاالیلع،دمحمنباقحس،العءنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
انسراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 37

راوی  :یوسٕ ب٣ ٩وسي ،س٤٠ہ بٓ ٩ـ ،١اب ٩اسحًَ ٙلء بً ٩بذاٟزح٩٤

َحق ٔ ِّي ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
وسي َح َّذثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ُ ٟ
َ٣ا ٔج َذ َة َّ
اب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
اٟش ِض ٔ ِّ
َّم ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
ویفسنبومیس،ہملسنبلضف،انبااحسؼالعءنبدبعارلنمحےساسدنسےکاسھتیھبیہیدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :ویفسنبومیس،ہملسنبلضف،انباقحسالعءنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجامدلارالغؾرففتخایکاجےئاساکایبؿہکامؽسکیکتیکلموہاگ؟

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجامدلارالغؾرففتخایکاجےئاساکایبؿہکامؽسکیکتیکلموہاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 38

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ،٪زہزی ،سا٥ٟ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢بَا ََ
ًَ ِب ّذا َو َٟطُ َ٣ا٤َٓ ٢اُٟطُ ِ٠ٟٔبائ ٔ ٍٔ إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ی ِظتََٔكَ ُط ا ِ٤ٟب ِ َتا َُ َو َ ٩ِ ٣بَا ََ ِ َ ٧خ َّل َُ ٣ؤبَّ ّزا ٓ َّ
َاٟث ََ ٤زةُ َِ ٠ٟٔبائ ٔ ٍٔ إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ی ِظتََ َٔن ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ
َ
ُ
ْ َ
ادمح نب لبنح ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہہک روسؽ ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک سجصخش
ےنوکیئالغؾرففتخایکافراسالغؾےکاپسھچکامؽاھتوتفہامؽابعئاکوہاگاالہیہکرخدیاررشطاگلدے۔افرسجےنوکیئاتریبئ
دشہ(ویپدنہاگلوہا)وجھکراکدرتخرففتخایکوتاساکلھپیھبرففتخرکےنفاےلاکوہاگاالہیہکرخدیاررشطاگلدے۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجامدلارالغؾرففتخایکاجےئاساکایبؿہکامؽسکیکتیکلموہاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 39

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زےن حرضت ً٤ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ٘ٔؼَّ ةٔ ا ِِ ٌَ ٟبذٔ َو ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ

َٕ اٟزُّصِز ٔ ُّی َوَ٧آ ٔ ٍْ فٔي أَ ِر َب ٌَ ٔة أَ َحاد ٔ َ
یث
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ٘ٔؼَّ ةٔ اِ ٨َّ ٟخ َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود َوا ِْ َتَ ٠

َص َذا أَ َح ُذصَا
یبنعق ،امکل ،انعف ،انبرمعےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رصػ الغؾ
فایل ابت لقن رفامیئ ےہ ہکبج انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رموفاع وج رفاتی یک ےہ اس ںیم
رصػلخنفایلابترفامیئےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،انبرمعےنرضحترمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجامدلارالغؾرففتخایکاجےئاساکایبؿہکامؽسکیکتیکلموہاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 40

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا ،٪س٤٠ہ بٛ ٩ہی،١

اَ ٪ح َّذثَنٔي َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ض ِی َٕ ١ح َّذثَنٔي ََ ٩ِ ٣سَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا٤ََ ٓ ٢اُ ُٟط َِ ٠ٟٔبائ ٔ ٍٔ إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ی ِظتََ َٔن ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَا ََ ًَ ِب ّذا َو َُ ٟط َْ ٣
دسمد،ییحی،ایفسؿ،ہملسنبکہیل،رفامےتںیہہکھجمےساسصخشےنایبؿایکسجےنرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
وکہی رفامےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنالغؾرففتخایکافراسالغؾےکاپسھچکامؽاھتوت
ابعئیہاسےکامؽاکدقحارےہاالہیہکرخدیاررشطاگلدے۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،ہملسنبکہیل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اترجفںےسرہشےسابرہیہوسدارکےناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اترجفںےسرہشےسابرہیہوسدارکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 41

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،بي٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ََ َیب ٔ ٍِ َب ٌِ ُـَ ًََّ ٥ِ ُٜي بَ ِی ٍٔ َب ٌِ ٕف َو ََ َتِ ََّ٘ ٠وا ِّ
اٟش ََ ٍَ ٠حتَّي یُ ِض َب َم ب ٔ َضا اْلِ َ ِس َو َاٚ
دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس
وکیئدفرسےیکرففتخرپاینپزیچرففتخہنرکے۔افربجکتویباپریاانپاسامؿابزارںیمہنااترںیآےگ(رہشےسابرہ)اجرک
ہنےلم۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اترجفںےسرہشےسابرہیہوسدارکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 42

راوی  :ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،ابوتوبہً ،بیذاہلل ،اب٤ً ٩ز ،ایوب اب ٩سيَی،٩

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَبُو َت ِوبَ َة َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اَّ ٟزق ِّ َّي ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٩تَ٠قِّي ا َِ ٟحَٔ ٠ب َٓإ ٔ َِ ٪تََّ٘ ٠ا ُظ َُ ٣تِ ٣ُ َٕٙٓ ٠ظتََ ٕٓ ِ
َاطت َ ََا ُظ ٓ ََؼاح ُٔب ا ِّ
ٟشٔ ٌَِ ٠ة بٔا ِٟخ ٔ َیارٔ إٔذَا َو َر َد ِت

اٟش َ
وَٗ ٚا َ ٢أَب ُو ًََّ ٔ ٕٓي َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َدا ُو َد َی ُ٘و َُٗ ٢ا َُ ٢سٔ َِیا َُ ََ ٪یب ٔ ٍِ َب ٌِ ُـَ ًََّ ٥ِ ُٜي بَ ِی ٍٔ َب ٌِ ٕف أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪ذٔی َْي ِ َّا ُٔ ٨ِ ٣ط
ُّ

ْشة ٕ
بٔ ٌَ َ َ

رعیبنبانعف،اوبوتہب،دیبعاہلل،انبرمع،اویبانبریسنیےسرفاتیرکےتںیہہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنیقلتبلجےس
عنمرفامایافرارگوکیئآےگاجرکامؽرخدیےلوتاباصبحامؽینعیرففتخرکےنفاےلاترجوکابزارںیمآےنےکدعباایتخرےہ۔
اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایفسؿ وثری ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ دفرسے یک رففتخ رپ ہن ےچیب اس وطر رپ ہک اس ےس ےہک ہک
ریمےاپسیہیزیچاسےسرتہبدسرفےپںیمےہ۔
رافی  :رعیبنبانعف،اوبوتہب،دیبعاہلل،انبرمع،اویبانبریسنی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبیلڑباھےنےکےئلتمیقاگلان
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وبیلڑباھےنےکےئلتمیقاگلان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 43

راوی  :اح٤ذ ب٤ً ٩ز ب ٩رسح ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیذ ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

اٟرسحٔ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت َ٨ا َج ُظوا

ادمح نب رمع نب رسح ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وبیل
ڑباھےنےکفا ےطتمیقہناگلؤ۔

رافی  :ادمحنبرمعنبرسح،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہشیےکےئلداہییتاکاسامؿےنچیبیکاممتعناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشیےکےئلداہییتاکاسامؿےنچیبیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 44

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ابوثور٤ٌ٣ ،ز اب ٩كاؤض،

ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ثَ ِورٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
اْض َ ٔ ٟباد ٕ َٗا َ ََ ٢یَُٜو ُُ َٟ ٪ط ٔس َِ ٤ش ّارا
اْض َ ٔ ٟباد ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َیبٔی ٍُ َح ٔ ْ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یبٔی ٍَ َح ٔ ْ

دمحم نب دیبع ،اوبوثر ،رمعم انب عاؤس ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اس ابت ےس ہک رہشی اترج
داہییت اک اسامؿ رففتخ رکے ،عاؤس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک اس اک ایک بلطم ےہ وت
اوہنںےنرفامایہکاساکدالؽہنےنب۔
رافی  :دمحمنبدیبع،اوبوثر،رمعمانبعاؤس،
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشیےکےئلداہییتاکاسامؿےنچیبیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 45

راوی  :زہيَ ب ٩رحب٣ ،ح٤ذ ب ٩بزٗا ،٪ہ٤ا ،٦زہيَ،

أ ٪ث َ٘ ّة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص
رح ٕب أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤ذ بِ َ ٩اٟزِّبِز ٔ َٗا ٔ ٪أَبَا َص َّ٤اَ ٕ ٦ح َّذثَ ُض َِٗ ٥ا َُ ٢زصَي ِ َْ َوک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا ُزصَيَُِ بِ ُِ َ ٩
ا ٪أَ َْا ُظ أَ ِو أَبَا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َسٌِ ٔ٤ت َحٔ َِؽ بِ َ٩
اْض َ ٔ ٟباد ٕ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢یَبٔی ٍُ َح ٔ ْ
اْض َ ٔ ٟباد ٕ َوه ٔ َي کَْ ٤َ ٔ ٠ة َجا ْٔ ٌَ ٣ة ََ
ًُ ََ ٤ز َی ُ٘و َُ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ص ََٔل َٕ ٢ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤ذ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪یُ َ٘ا َُ ََ ٢یبٔی ٍُ َح ٔ ْ

َیبٔی ٍُ َٟطُ َط ِیئّا َو ََ َیب ِ َتا َُ َٟطُ َط ِیئّا
زریہنبرحب،دمحمنبزرباقؿ،رامؾ،زریہےسرمفیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکرہشیاترج
داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے وخاہ فہ اس اک اھبیئ ای ابپ یہ ویکں ہن وہ ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن صفح نب رمع ےس انس فہ
رفامےت ںیہ ہک مہ ےس اوبالہؽ ےن دحثیایبؿیک ےہ اںیہن دمحم ےن افر اںیہن رضحت اسن نب امکل ےن دحثی ایبؿیک ہک فہ رفامای
رکےتےھتہکرہشیداہییتاکاسامؿہنرففتخرکےافرہیاکیاجعمہملکےہسجاکبلطمےہہکداہییتےکےئلہنھچکرخدیے
افرہنیہاسےئلیکھچکےچیب۔
رافی  :زریہنبرحب،دمحمنبرباقؿ،رامؾ،زریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشیےکےئلداہییتاکاسامؿےنچیبیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 46

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ٣ح٤ذ ب ٩اسح،ٙ

َ َ
رعاب ٔ ًیا َح َّذثَ ُط أََّ٧طُ َٗذ َٔ ٦ب ٔ َحُ٠وبَ ٕة َُ ٟط
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسا ٥ٕ ٔ ٟا ِ٤َ ٟک ِّ ِّي أ َّ ٪أ ِ َ

ًََّ َي ًَ ِضذٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زَ ََ ًََّ ٢ي ك َ َِ ٠ح َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ ِ٪
ک َٓظَ او ٔ ِرِٔي َحتَّي آ َُ ٣ز َک أَ ِو أََ ِ ٧ضا َک
اٟشو َٔٓ ٚاُ ِ ٧و ِز َ ٩ِ ٣یُ َبای ٔ ٌُ َ
اْض َ ٔ ٟباد ٕ َو َل ٩ِٔ ٜاذِصَ ِب إلٔ َي ُّ
َیبٔی ٍَ َح ٔ ْ
ومیسنباامسلیع،امحددمحمنبااحسؼ،اسملےسرفاتیےہہکاکیداہییتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماکیولحہب
(دفدھ دےنیفایل افینٹن) ای ولجہب(امؽ اجت رت) ےل رکآای افرب ہح نبدیبع اہلل ےکاپس ارتا وتب ہح نب دیبع اہلل ےن رفامای ہککشیب یبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایےہہکاسابتےسہکرہشیداہییتاکامؽرففتخرکےنیلوتابزارںیمالچاجافرہیدھکی
ہکریتےاسھتوکؿعیبفرشاءاکاعمہلم رکاتےہ افررھپھجم ےسروشرہ رکےلاہیںکتہکںیمےھجترففتخرکےناک مکحدفںاگ ای
ےھجتعنمرکدفںاگ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحددمحمنباقحس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رہشیےکےئلداہییتاکاسامؿےنچیبیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 47

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ زہيَ ،ابوزبيَ ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠
اض یَ ِزز ُُ ٚاہللُ َب ٌِ َـ ُض َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٌِ ٕف
اْض َ ٔ ٟباد ٕ َوذ َُروا اَ ٨َّ ٟ
َیب ٔ ٍِ َح ٔ ْ

دبع اہلل نب دمحم زریہ ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہشی ،داہییت اک امؽ
رففتخہنرکےافرولوگںوکوھچڑدفہکاہللاںیہنضعبوکضعبےکذرہعیرزؼاطعرفامےئ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمزریہ،اوبزریب،اجرب

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

سجرکبیےکنھتںیمیکرفزاکدفدھعمجوہارگاےسیسکےنرخدیےنےکدعباندنسپایکوتایکمکحےہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجرکبیےکنھتںیمیکرفزاکدفدھعمجوہارگاےسیسکےنرخدیےنےکدعباندنسپایکوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 48

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ابوز٧اد ،ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َّ
ک َٓ ُض َو ب ٔ َخي َِ ٔ
صوا ِاْلٔب ٔ ََ ١وا ِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َ ٨َ َِ ٟابِ َتا ًَ َضا َب ٌِ َذ ذََ ٔ ٟ
اٟز َِ ٛب َ
ََ َتِ َ٘٠وا ُّ
ا٠ِ ٔ ٟ ٪ب َ ِی ٍٔ َوََ یَب ٔ ٍِ َب ٌِ ُـَ ًََّ ٥ِ ُٜي بَ ِی ٍٔ َب ٌِ ٕف َو ََ ُت َ ُّ
ا٨َّ ٟوَ َزیِ َٔ ٩ب ٌِ َذ أَ ِ ٪یَ ِحَ ُ٠ب َضا َٓإ ٔ َِ ٪رؿ َٔی َضا أَ َِ ٣شَ َٜضا َوإ ٔ َِ ٪سخ ٔ َل َضا َر َّد َصا َو َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وسارفں ےس
تم ولم۔رخدی ف رففتخ ےک ےئل افر مت ںیم ےس وکیئ دفرسےاعمہلمعیب رپعیب ہن رکے افر افٹن افر ڑیھب رکبویں ےک ونھتںںیم
دفدھ عمج ہن رکف ،ارگ یسک ےن اؿ اجونرفں ےک ونھتں ںیم دفدھ عمج رکےن ےک دعب اےس رخدی ایل وت اےس اؿ اک دفدھ دفےنہ ےک دعب
اایتخر ےہ ہک ارگ فہ ایس رپ رایض ےہ وت اےس رفک ےل افر ارگ انراض ےہ وت اےس ابعئ وک ولاٹ دے۔ افر ابعئ وک اکی اصع وجھکر
ددیے۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

سجرکبیےکنھتںیمیکرفزاکدفدھعمجوہارگاےسیسکےنرخدیےنےکدعباندنسپایکوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 49

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،ایوب ہظا ،٦حبیب٣ ،ح٤ذ ب ٩سيَی،٩

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
یب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وب َوص ٔظَ ْاَ ٦و َحب ٔ ْ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٩ِ ٣َ ٢
صا ّة َٓ ُض َو بٔا ِٟخ ٔ َیارٔ ثَ ََلثَ َة أَیَّإ ٦إ ٔ َِ ٪طا َئ َر َّد َصا َو َػا ًّا ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَاَ ََ ٕ ٦س َِ ٤زا َئ
اطت َ ََی َطا ّة َُّ َ ٣

ومیسنباامسلیع،امحد،اویباشہؾ،بیبح،دمحمنبریسنیےسرفاتیےہہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجصخش
ےندفدھعمجیک وہیئرکبیرخدییوتاےسنیتویؾاکاایتخرےہاچےہوتاےسولاٹدےافراکیاصعاھکےناکہنہکدنگؾ(ینعیاانج
یکیسکیھبمسقںیمےساکیاصعابعئوکولاٹدےنکیلرصػدنگؾاکدانیرضفریںیہنےہ۔)
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اویباشہؾ،بیبح،دمحمنبریسنی،
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجرکبیےکنھتںیمیکرفزاکدفدھعمجوہارگاےسیسکےنرخدیےنےکدعباندنسپایکوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 50

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩خ٠ذ ،اب ٩ابزہی ،٥ب ٩جزیخ ،زیادً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩زیذ

َّ َ
َّ
یَّم َح َّذثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟک ُِّّي َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّذثَنٔي زٔ َیا ْد أَ َّ ٪ثَاب ٔ ّتا َِ ٣ول َي ًَ ِبذٔ
َحذث َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩خ َٕ ٠ذ اٟتُّ ٔ ٔ٤
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٕذ أَ َِْ َ ََ ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
صا ّة
اطت َ ََی َُ َ٤ّ ٨ا َُّ َ ٣
ا ِح َتََ ٠ب َضا َٓإ ٔ َِ ٪رؿ َٔی َضا أَ َِ ٣ش ََ ٜضا َوإ ٔ َِ ٪سخ ٔ َل َضا َٓف ٔي َح ِ٠بَت َٔضا َػا َْ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ

دبع اہلل نب دلخم ،انب اربمیہ ،نب رججی ،زاید ،دبعارلنمح نب زدی ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
سجصخش ےنرصماة رکبیرخدییل افراساکدفدھدفھایلوت ابیھباےساایتخرےہہکارگفہاسرپرایضےہوتاےس رھکےلافر
ارگرایضہنوہوتاےسفاسپرکدےافردفےہےکدبےلںیماکیاصعوجھکرابعئوکددیے۔
رافی  :دبعاہللنبدلخم،انباربمیہ،نبرججی،زاید،دبعارلنمحنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجرکبیےکنھتںیمیکرفزاکدفدھعمجوہارگاےسیسکےنرخدیےنےکدعباندنسپایکوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 51

راوی  :ابو کاً ،١٣بذاٟواحذ ،ػذٗہ ب ٩سٌیذ ج٤یٍ ب٤ً ٩يًَ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

َّم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواحٔذٔ َح َّذثَ َ٨ا َػ َذ َٗ ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ُِ ٩ج َِ ٤ی ٍٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩يَِ ٕاٟت َّ ِی ٔ ِّ
َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ َُ ٣ح َّٔ َّ ٠ة َٓ ُض َو بٔا ِٟخ ٔ َیارٔ ث َ ََلثَ َة أَیَّآَ ٕ ٦إ ٔ َِ ٪ر َّد َصا َر َّد ََ ٌَ ٣ضا ِٔ ٣ث َ ١أَ ِو
ِٔ ٣ثَّ َِي َٟبََ ٔ ٨ضا َٗ ِّ ٤حا
اوباکلم،دبعاولادح،دصہق نبدیعسعیمجنب ریمع،دبعاہلل نبرمعےسرمفی ےہہک وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک
سجصخشےنمحفلہ(سجرکبیےکونھتںںیم دفدھرھباوہ)رخدیایلوتاےسنیتویؾکتاایتخرےہارگفہردرکدےوتاےساچےیہ
ہکاسےکاسھتدفےہوہےئدفدھےکرباربایاسےسدینگدقمارںیمگبہیوںددیے۔
رافی  :اوباکلم،دبعاولادح،دصہقنبدیعسعیمجنبریمع،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذریخہادنفزییکاممتعناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ذریخہادنفزییکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 52

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ٤ً ،ز ب ٩یحیي ٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،سٌیذ ب٣ ٩شیب٤ٌ٣ ،ز ب ٩ابي ٤ٌ٣ز

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة أَ َِْ َ َََ٧ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ی ِحیَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ٩
َّ
َّ
ْک إ ٔ ََّ َْاك ْٔئ َٓ ُُِ٘ ٠ت
َ٤َ ٌِ ٣ز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي َ٤َ ٌِ ٣ز ٕأَ َحذٔ بَنٔي ًَذ ِّٔی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ََ ٥َ ٠ی ِح َت ٔ ُ
َ َ
ا ٪یَ ِح َت ٔ ُ َ
ض َٗا َ٢
َ ٔ ٟشٌٔی ٕذ َٓإَٔ َّ ٧
ْک َٗا ََ ٢و َْ ٤َ ٌِ ٣ز ک َ َ
ْکةُ َٗا َ٣َ ٢ا ٓ ٔیطٔ ًَ ِی ُع ا٨َّ ٟا ٔ
ک َت ِح َت ٔ ُ
ْک َٗا َ ٢أبُو َدا ُود َو َسأ ُِ ٟت أ ِح ََ ٤ذ َ٣ا ا ُِ ٟح ِ َ
ٔ
اٟش َ
وٚ
ْک ََ ٩ِ ٣ی ٌِتََ ُٔق ُّ
أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢اْلِ َ ِو َزاع ُّي ا ِِ ٤ُ ٟح َت ٔ ُ
فبہ نب ہیقب ،اخدل ،رمع نب ییحی ،دمحم نب رمعف نباطعء ،دیعس نب بیسم،رمعم نب ایب رمعم ےس وج دعی نب بعک یک افالد ںیم ےس ںیہ
رفاتیرکےتںیہہک وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکذریخہادنفزیںیہنرکات رگانگہاگردنبہ،دمحمنبرمعف (وجرافیںیہ)
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحتدیعس نب بیسم ےس اہک ہک آپ وت ذریخہ ادنفزی ایک رکےت ےھت ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
اامؾ ادمح ےس ااکتحر ےک ابرے ںیمدرایتف ایک وت اوہنں ےن رفامایہک اس زیچ اک ذریخہ ایک اجےئ سج رپولوگں یک زدنیگ اک ااصحنر وہ۔
م
اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاامافزایعےنرفامایہک حیکررفہےہوجابزارںیمراکفٹدیپارکے۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،رمعنبییحی،دمحمنبرمعفنباطعء،دیعسنببیسم،رمعمنبایبرمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ذریخہادنفزییکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 53

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي  ،بٓ ٩یاق ،اب٣ ٩ثني ،یحیي بٓ ٩یاق ،ہ٤ادٗ ،تادہ

َّاق َح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩یَّاقٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩ا َِٔ ٟی ٔ
ْک ْة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َٗا َ ٩ِ ًَ ٢ا َِ ٟح َش ٔ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٩ا َُ ٟط ََ َت ُ٘ ِ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َ ٢أَبُو َدا ُود صَ َذا ا َِ ٟحذ ُ
ٔیث
َٗا ََِ ٟ ٢ی َص فٔي اَّ ٟت ِ٤ز ٔحُ ِ َ
ْک اَ ٨َّ ٟوی َوا َِ ٟخ َب َم َوا ِٟبٔزِ َر و َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤ذ بِ َ ٩یُوَُ ٧ص َی ُ٘و ُ٢
ً ٔ َِ ٨ذَ٧ا بَاكٔ َْٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود ک َ َ
اَ ٪سٌٔی ُذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َی ِح َت ٔ ُ
ُو ٪ا ُِ ٟح َِ
اِ َٛ ٩ِ ًَ ٪ب ٔص ا ِِّ َ٘ ٟت َٓ َ٘ا َ ٢کَاُ ٧وا َی َِ
ْک بِ ًََ ٩یَّا ٕ
غ َٓ َ٘ا َِ ٢اٛب ٔ ِشطُ
ْک َة َو َسأ َ ُِ ٟت أَبَا بَ ِ ٔ
ْکص َ
َسأ َ ُِ ٟت ُسٔ َِی َ
دمحم نب ییحی ،نب ایفض ،انب ینثم ،ییحی نب ایفض ،رامد ،اتقدہ رفامےت ںیہ ہک وجھکر ںیم ااکتحر ںیہن ےہ۔ انب اینثمل (رافی) اےس نسح
رصبیےسرمفیالتبےتںیہ،دمحمنبییحیےتہکںیہہکمہےناؿےساہکہکویںہنوہکہکنسحےسرمفیےہاامؾاوبداؤدرفامےتںیہ
گھ
ی
ل
ہک رامرے زندکی ہی دحثی ابلط ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضحت دیعس نب بیسم وجھکر یک ی ،لیت فاےل وجیبں وک
ذریخہ رفامای رکےت ےھت ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ادمح نب ویسن ےس انس فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ایفسؿ وثری ےس وساؽ ایک
اجونرفں ےک اچرہ یک ذریخہ ادنفزی ےک ابرے ںیم اوہنں ےن رفامای اس یک ذریخہ ادنفزی یھب رکمفہ ےہ نکیل یہی وساؽ اوبرکب نب
اایعلشےسایکوتاوہنںےنرفامایہکاےسرفکول(ینعیاسیکذریخہادنفزیںیموکیئرحجںیہن)۔
رافی  :دمحمنبییحی،نبایفض،انبینثم،ییحینبایفض،رامد،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکسوتڑےنےکایبؿںیم
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ہکسوتڑےنےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 54

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بٌ٣ ،١ت٤ز٣ ،ح٤ذ بٗ ٩ـاء ً٤٘٠ہ بً ٩بذاہلل

ئ یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤ذ بِ َََ ٓ ٩ـا ٕ
َّ
َّ
ض
رس س َُّٔ ٜة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ا َِ ٟحائٔزَةُ بَ ِی َُ ٨ض ِ ٥إ ٔ ََّ ٔ ٩ِ ٣بَأ ِ ٕ
َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪تَُ َ ِٜ
ادمحنب لبنح،رمتعم،دمحم نباضقء ہمقلع نبدبعاہلل ےسرفاتیرکےتںیہ ہکانجبروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناملسمونں
ںیمراجئہکسوکوتڑےنےسعنمرفامایےہاالہیہکوکیئرضفرتوہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،رمتعم،دمحمنباضقءہمقلعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ہکسوتڑےنےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 55

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩ث٤ا ،٪س٠امی ٪ب ٩بَلًَ ،٢لء بً ٩بذاٟزح،٩٤

اِّ ٪
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي أَ َُّ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّذثَ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َس ٌِّزِ َٓ َ٘ا َ ٢بَ ِ ١أَ ِدًُو ث ُ ََّ ٥جائَطُ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َس ٌِّزِ َٓ َ٘ا َ ٢بَ ِ ١اہللُ
یَ ِخٔ ُٔف َویَ ِز َٓ ٍُ َوإِِّٔي َْل َ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َِ ٟقي اہللَ َوَِ ٟی َص ْٔلَ َح ٕذ ً ٔ ِ٨ذٔی َ٣وِ ْ ٤ََ ٠ة

دمحمنبامثعؿ،امیلسؿ نبالبؽ،العء نبدبعارلنمحےس رمفیےہہکاکیصخش آای افرےنہکاگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،
رنخرقمررکدےیجی۔آپےنرفامایہکںیہنہکلبںیمداعرکفںاگ،رھپاکیصخشافرآایافرےنہکاگلہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسرنخرقمررکدےئجی،آپےنرفامایہکہکلباہللاعتیلوتمیقںوکاٹھگےتڑباھےتںیہافرںیمکشیبتہبادیمراتھکوہںہکںیماہلل
ےساساحؽںیمولمںہکریمےاپسیسکاکوکیئملظہنوہ۔

رافی  :دمحمنبامثعؿ،امیلسؿنبالبؽ،العءنبدبعارلنمح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ہکسوتڑےنےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 56

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبۂً ،ا ،٪ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ا٧صٗ ،تادہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ َِْ َ َََ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َٗ َتا َدةُ َو ُح َِ ٤ی ْذ ًَ ِ٩
اض یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُ َََل ِّ
اٟش ٌِزُ ٓ ََش ٌِّزِ َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ص َُو ا َِ ٤ُ ٟش ٌِّزُ ا َِ٘ ٟاب ٔ ُف
إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ا َِ ٟباس ُٔم اٟزَّاز َُٔ ٚوإِِّٔي َْلَ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َِ ٟقي اہللَ َوَِ ٟی َص أَ َح ْذ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣یُ َلأٟبُنٔي ب ٔ َ٤وِ ٕ ٤ََ ٠ة فٔي َدَ ٕ ٦و ََ َ٣ا ٕ٢

امثعؿنبایبہبیش،افعؿ،امحد نبہملس ،اثتباسن،اتقدہ ےسرفاتیےہہکولوگں ےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرعض ایک
ہک ایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسرنختہبڑبھےئگ ںیہآپرامرےفا ےط تمیق رقمر رفامدںی،روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک کشیب اہلل اعتیل یہ رنخ رقمر رکےن فاےل ںیہ افر فیہ رزؼ دےنی فاےل ںیہ افر کشیب ںیم ادیم راتھک وہں ہک اہلل
اعتیلےساساحتلںیمولمںہکمتںیمےسوکیئھجمےسیسکوخؿایامؽاکاطمہبلہنرکے۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اثتباسن،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المفٹیکاممتعناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

المفٹیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 57

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ٪بً ٩یی٨ہًَ ،لء ،ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٕ َتبٔی ٍُ َٓأ َ َِْ َ ََ ُظ َٓأُوح َٔي إَِٔ ٟیطٔ أَ ِ ٪أَ ِدْٔ َِ ١ی َذ َک ٓ ٔیطٔ َٓأ َ ِد َْ ََ ١ی َذ ُظ ٓ ٔیطٔ َٓإٔذَا ص َُو
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ب ٔ َز ُج َٕ ١یبٔی ٍُ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ ََشأ َ َُ ٟط َِ ٛی َ
وَ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا َََّ ُ ٩ِ ٣ع
َِ ٣بْ ُ٠
ادمح نب لبنح ،ایفس ؿ نب  ،ہنی ،العء ،اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل اکی اےسی
آدیم ےک اپس سگرے وج ہلغ چیب راہ اھتآپ ےناس ےس وپاھچہک مت اےسسکرطح رففتخ رکےت وہاس ےن آپ وک التب دای (نکیل
ھچک طلغ ایبین ےس ایبؿ ایک) اس دفراؿ آپ رپ فیح انزؽ وہیئ ہک اانپ دتس رابرک اس ہلغ ےک ادنر دالخ رکںی بج وضحر ےن اانپ
دتس رابرکاس ہلغ ںیمدالخ ایک وت فہ ادنر ےس الیگ افر رت الکن وت روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک سج ےن المفٹ افر
دوھہکدیہےساکؾایلفہمہںیمےسںیہنےہ
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿنب ،ہنی،العء،اوبرہریہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
المفٹیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 58

راوی  :حش ٩ب ٩ػباحًَّ ،ي ،یحیي  ،سٔیا،٪

ْک ُظ َص َذا اَّ ٟت ِٔ ٔشيََ َِ ٟی َص ٔ٨َّ ٣ا َِ ٟی َص ِٔ ٣ث َ٨َ ٠ا
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًَ ِ ٩یَ ِحیَي َٗا َ ٢ک َ َ
اُ ٪سٔ َِیا ُ ٪یَ ِ َ

نسح نب ابصح ،یلع ،ییحی ،ایفسؿ ےس رفاتی ےہہک رضحت ایفسؿ وثریسیلانم ےک اس ینعم وکہک رامرے رطح ںیہن ےہفہ ااھچ
ںیہنےتھجمسےھت(ویکہکنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےن یتخسےسعنمرفامرکاساکؾےسرفاکےہافرہیتخسفدیعےہہکبجذمرکفہ
ینعمںیماینتدشتفیتخساکااسحسںیہنوہات)
رافی  :نسحنبابصح،یلع،ییحی،ایفسؿ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
المفٹیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 59

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ا ِ٤ُ ٟت ََبای ٔ ٌَا ٔ ٪ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕذ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بٔا ِٟخ ٔ َیارٔ ًََّ َي َػاح ٔبٔطٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِٔتََ ٔ َٗا إ ٔ ََّ بَ ِی ٍَ ا ِٟخ ٔ َیارٔ
دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعےسرمفیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرخدیارافرابعئ
ںیمےسرہاکیوکاےنپاسیھترپاایتخرےہبجکتہکفہدفونںدجاہنوہاجںیئ،اموساےئاسعیب ےکسجںیمدجاوہےنےکدعب
یھباایتخررھکایل۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

المفٹیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 60

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَ ِو
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َی ُ٘و ُ ٢أَ َح ُذص َُ٤ا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ ا ِْتََِ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اویب ،انعف ،انب رمع ےس ذموکرہ ابال دحثی یہ ےک مہ ینعم دحثی وقنمؽ ےہ وساےئ اس رفؼ ےک ہک اؿ
دفونںںیمےساکیہہکدےہکاسعیبوکاایتخررک۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
المفٹیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 61

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث ،ابً ٩حَل٤ً ،٪زو ب ٩طٌیبً ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
وَ ٪ػ ِٔ َ٘ َة ْ َٔیا ٕر َو ََ َی ٔح ُّ١
ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ٤ُ ٟت ََبای ٔ ٌَا ٔ ٪بٔا ِٟخ ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِٔتََ ٔ َٗا إ ٔ ََّ أَ َِ ٪تَ ُٜ

َُ ٟط أَ ُِ ٪یَٔار ََٔ ٚػاح َٔب ُط َْ ِظ َی َة أَ َِ ٪ی ِش َت٘ٔی َ٠طُ

ہبیتق نب دیعس،ثیل ،انب الجعؿ ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

رخدیارفابعئدفونںبجکتدجاہنوہں،اباایتخرںیہاالہیہکدجاوہےنےکدعبیھباایتخراکاعمہلمایکوہاوہ،نکیلدفونںںیمےس
یسکاکیےکےئلیھباجزئںیہنےہہکاےنپاسیھتےسدجاوہاجےئدلجیےساسدخہشںیمہکںیہکفہاسعیبوکمتخہنرکدے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
المفٹیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 62

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ،ج٤ی ١ب٣ ٩زہ ،ابووؿئی َف٣اےت ہیں ٛہ ہ ٥ےن ایک ُزوہ

َف ّسا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٩جٔ٤ی ٔ ١بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟوؿ ٔ
ٔیئ َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا َُزِ َو ّة َ٨َ ٟا َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز َّٔ ٓ ََبا ََ َػاح ْٔب َ٨َ ٟا َ َ
ُ
ُرس ُجطُ َٓ َ٨ذ ََٔٓ ٦أتََي اَّ ٟز ُج َ١
َف ٔسطٔ ی ِ ٔ
رض اٟزَّح ٔی ُ
بٔ ُِ ََل ٕ ٦ث َّ ٥أَ َٗا َ٣ا َب٘ ٔ َّی َة یَ ِو ٔ٣ض ٔ َ٤ا َوَِ ٟی َ٠ت ٔض ٔ َ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب َحا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟذ َح َ َ
َ َ٘ َٓ ١ا ٦إلٔ َي َ َ
ک أَبُو بَ ِز َز َة َػاح ُٔب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت َیا أَبَا
 ١أَ َِ ٪ی ِذٓ ٌََ ُط إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢بَ ِینٔي َوبَ ِی ََ ٨
َوأَ َْ َذ ُظ بٔا ِٟب َ ِی ٍٔ َٓأبََي اَّ ٟز ُج ُ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْک َٓ َ٘ َاَ َُ ٟط َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِز َؿ َیا ٔ ٪أَ ِ ٪أَ ِٗ ٔض َي بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا بٔ َ٘ َـا ٔ
بَ ِز َز َة فٔي َ٧اح َٔی ٔة ا ِِ ٌَ ٟش َ ٔ
اَ ٪ح َّذ َث َجٔ٤ی ْ ١أَُ َّ ٧ط َٗا َ٣َ ٢ا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟخ ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟی َت َ َّ
رف َٗا َٗا َ ٢صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ

أَ َرا ُ٤َ ٛا ا ِٓت َ ََ ِٗت َُ٤ا

ئ
دسمد ،امحد ،لیمج نب رمہ ،اوبفطبی رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اکی وزفہ ایک وت اس دفراؿ مہ ےن اکی ہگج زپاؤ ایک رامرے اکیاسیھت
ےن اانپ وھگڑا الغؾ ےک وعض ںیم رففتخ رک دای۔ افر اس ےک دعب ہیقب اسرا دؿ افر رات فںیہ ایقؾ ایک بج ا یل حبص وہیئ افر رفایگن اک
فتق وہا وت وھگڑا رففتخ رک ےنفاال وھگڑے رپ زنی  ےنس اگل افر اےس دناتم وہیئ (اس ابت رپ ہک وھگڑا ویکں رففتخ ایک؟) افر فہ
رخدیارےکاپسایگ افرعیبمتخ رکےنوکاہکوترخدیارےنااکنر ایک،وھگڑافاسپرکےن ےسابعئےنہکاگلہکریمےافر اہمترےدرایمؿ
رضحت اوبربزہ وج احصیب ںیہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فہ (ا فص افر ہلصیف رکےن فاےل ںیہ) انچہچن فہ دفونں رضحت

اوبربزہ ےکاپس آےئ رکشل ےک اکی انکرے ںیم افر اؿ ےس اسرا ہصقایبؿ ایک اوہنں ےن رفامایہک ایک مت دفونں اس رپ رایض وہ ہک
ںیم اہمترےدرایمؿ فہ ہلصیف رکفں وج روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای
ہک ابعئ افر رخدیاردفونں وک (عیب ےک متخ رکےن ای انذف رکےن اک) اایتخراسفتقکت ےہ ہک بجکت ہک اکی دفرسے ےس دجا وہ
اجںیئ۔ اشہؾ نب اسحؿ ےتہک ںیہ ہک لیمج (رافی) ےن ہی یھب رفامای ہک اوبربزہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہی یھب رفامای ہک ںیم ںیہمت دجا
ںیہنایخؽرکات۔
ئ
رافی  :دسمد،امحد،لیمجنبرمہ،اوبفطبیرفامےتںیہہکمہےناکیوزفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
المفٹیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 63

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩حات٣ ،٥زوا ،٪یحیي  ،ایوب،

ا ٪أَبُو ز ُِر ًَ َة إٔذَا بَا َی ٍَ َر ُج َّل
وب َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩حات ٕٔ ٥ا َِ ٟح ِز َج َزائ ُّٔي َٗا َِ ٣َ ٢ز َوا ُ ٪ا َِٔ ٟزَار ُّٔی أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ ٔ ٩أَ ُّی َ

َْي َّ ََ ُظ َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ی ُ٘و َُْ ٢ئَِِّي َو َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ِٔتََ ٔ َٗ َّ٩اث ِ َ٨ا ٔ ٪إ ٔ ََّ ًَ ِ٩
َت َزاقٕ
دمحم نب احمت ،رمفاؿ ،ییحی  ،اویب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبزرہع بج رخدی ف رففتخ ایک رکےت ےھت وت دفرسے رفقی وک اایتخر
دےتیےھت،رفایےتہکںیہہکرھپاوبزراہعاایتخردےنیےکدعبےتہکہکابمتےھجمیھباایتخردفافرےتہکہکںیمےنرضحتاوبرہریہ
ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دفونں دجا ہن وہں  ،رگ آسپ یک راض دنمی ےک
اسھت۔

رافی  :دمحمنباحمت،رمفاؿ،ییحی،اویب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
المفٹیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 64

راوی  :ابو وٟیذ ،طٌبہٗ ،تادہ ،ابوْ٠یً ،١بذاہلل ب ٩حارث ،حٜی ٥ب ٩حزا٦

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟخٔ٠ی ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَا ٕ ٦أَ َّ٪

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟخ ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِٔتََ ٔ َٗا َٓإ ٔ َِ ٪ػ َذ َٗا َوبَ َّی َ٨ا بُور َٔک َُ ٟض َ٤ا فٔي بَ ِیٌٔض ٔ َ٤ا َوإ ٔ َِ َٛ ٪ت َ٤ا
رعوبَ َة َو َح َّ٤ا ْد َوأَ َّ٣ا َص َّْ ٤اَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢حتَّي
َو ََ ٛذبَا ُٔ ٣ح َ٘ ِت ا ُِ َٛ ََ َ َٟة ٔ ٩ِ ٣بَ ِیٌٔض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک َر َوا ُظ َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َ ُ
رف َٗا أَ ِو َی ِخ َت َارا ث َ ََل َث َٔ ٣زا ٕر
َی َت َ َّ
اوب فدیل ،ہبعش ،اتقدہ ،اوبلیلخ ،دبعاہلل نب احرث ،میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ہیلع االسلؾ ےن رفامای  ،ابعئ افر رخدیار
دفونں اب اایتخر ںیہ بج کت ہک دجا ہن وہ اجںیئ رھپ ارگ دفونں چس وبںیل افر ایبؿ رک دںی ،وت اؿ یک عیب ںیم ربتک ڈاؽ دی اجیت ےہ
نکیل ارگ فہ دفونں اپھچںیئ اکی دفرسے ےس افر وھجٹ ےس اکؾ ںیل وت اؿ یک عیب ےس ربتک ااھٹ یل اجیت ےہ متخ وہ اجیت ےہ۔ اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہکدیعسنبایبرعفہبافرامحدےنیھبیہیرفاتیایکےہنکیلرامؾےناینپرفاتیںیمرفامایاہیںکتہکدفونں
دجاوہاجںیئاینیترمہبتاایتخررھکںیل۔
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،اتقدہ،اوبلیلخ،دبعاہللنباحرث،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوکاصقنؿےساچبےنےکےیلعیبمتخرکےنیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
یسکوکاصقنؿےساچبےنےکےیلعیبمتخرکےنیکتلیضفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 65

راوی  :یحیي بٌ٣ ٩ين ،حٔؽ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َٗا َِ ٣ُ ٢ش٤ّ ٔ ٠ا أَ َٗا َُ ٟط اہللُ ًَث ِ ََ َتطُ

ییحی نب نیعم ،صفح ،اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن یسک
املسمؿوکاصقنؿےساچپےنےکےئلعیبمتخرکدیاہللاسیکزغلوشںوکمتخرفامدںیےگ۔
رافی  :ییحینبنیعم،صفح،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیعیبںیمدفعیبرکےناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اکیعیبںیمدفعیبرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 66

راوی  :ابو بْک ب ٩ابي طیبہ ،یحیي ب ٩زِکیا٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز و ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

ِکیَّا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩ز َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَا ََ بَ ِی ٌَ َتي ِ ٔن فٔي بَ ِی ٌَ ٕة َٓ َُ ٠ط أَ ِو َُ ٛش ُض َ٤ا أَ ِو اِّ ٟزبَا
اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبزرکای،دمحمنبرمعفاوبہملس،اوبرہریہےسرمفیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسج
صخشےناکیعیبںیمدفعیبدقعنمرکںیلوتاےسمکرتوکاایتخررکانوہاگفرہنوسدوہاجےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ییحینبزرکای،دمحمنبرمعفاوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبہینیعیکاممتعناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبہینیعیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 67

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہب ،حیوة ب ٩رشیح ،جٌرف ب٣ ٩شاَفً ،بذاہلل ب ٩یحیي  ،حیوہ

اَف اِّ ٟت ِّ٨ی ٔس ُّي َح َّذثَ َ٨ا
رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
رشیِ ٕح ح و َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَبٔي ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ی ِحیَي ا ِٔ ُّٟ ََُُٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
اساِ ٔ ِّي أَ ََّ ًَ ٪ل ّ
اساِ ٔ َّي َح َّذثَطُ أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا َح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْخ َ
ْخ َ
ائ ا َِ ُ ٟ
ا َِ ُ ٟ

ِق َو َرؿٔیت ُِ ٥بٔاٟزَّ ِر َٔ َو َت َز ِٛت ُِ ٥ا ِٟح ٔ َضا َد َس ََّ ٠م اہللُ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜذًَُ ََ َی ِ٨ز ٔ ًُ ُط َحتَّي
اب ا َِ ٟب َ ٔ
َی ُ٘و ُ ٢إٔذَا َت َبا َی ٌِت ُِ ٥بٔا ٌِٟٔی َ٨ةٔ َوأَ َْ ِذتُ ِ ٥أَذَِ َ ٧

ار َ ٔ ٟح ٌِ َ ٕ
رف َو َص َذا َُ ِٔ ٟوطُ
َت ِز ٔج ٌُوا إلٔ َي دٔیَٗ ٥ِ ُٜٔ٨ا َ ٢أَبُو َدا ُود ِاْل ٔ ِْ َب ُ

امیلسؿنبداؤد،انب فبہ ،ویحةنبرشحی،رفعجنب اسمرف،دبعاہللنب ییحی،ویحہےس رفاتیےہہکوضحرارکؾیلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکبجمتولگعیباہنیعلرکےنوگلےگ افراگےئلیبیکدںیمڑکپے روہےگافروتیھکںرپوخش روہےگافراہجد وک
رتکرکدفےگ۔وتاہللاعتیلاہمترےافرپذتلعاریرکدےاگ۔اہیںکتہکمتولٹاجؤاےنپدنییکرطػ۔

رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویحةنبرشحی،رفعجنباسمرف،دبعاہللنبییحی،ویحہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبملساکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبملساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 68

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ سٔیا ٪اب ٩ابي ٧حیح ًبذاہلل بٛ ٩ثيَ ابي ٬٨٣ا ٢حرضت ابً ٩باض

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔٛ ٩ثٔيَ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٩ِ ًَ ٢ابِ ٔ٩
اٟش ََ ٨تي ِ ٔن َو َّ
اٟش ََ ٨ة َو َّ
و ٪فٔي اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َّ
اٟث ََلثَ َة َٓ َ٘ا َ٢
ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ذ ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة َوص ُِ ٥ی ُِشَ ُٔ ٔ ٠

ٕ فٔي َِ ٛی ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وَ ٕ ٦و َو ِز ُٕ٠ٌِ ٣َ ٪وٕ ٦إلٔ َى أَ َج ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وٕ ٦
َٕ فٔي َت ِ٤ز ٕ َٓ ُِ ٠ی ِشِ ٔ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِسَ ٠

دبعاہللنبدمحمایفسؿانبایب حیجندبعاہللنب ریثکایباھنمؽ رضحتانبابعسےس رمفی ےہہکوضحر ارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
بج دمہنی ہبیط رشتفی الےئ وت الہ دمہنی ولھپں ںیم عیب ملس ایک رکےت ےھت اکی اسؽ ،دف اسؽ ،نیت اسؽ ،یک دمت ےک ےئل سپ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ولھپں ںیم عیب فلس رکے وت اےس اچےیہ ہک نیعتم امیپہن ،نیعتم فزؿ افر
نیعتمدمتےکاسھتعیبفلسرکے۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمایفسؿانبایبحیجندبعاہللنبریثکایباھنمؽرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

عیبملساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 69

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز طٌبہ ،ابٛ ٩ثيَ ،طٌبہ٣ ،ح٤ذً ،بذاہلل ب٣ ٩حاہذً ،بذاہلل ب ٩طذاد ،ابوبزدہ

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّذث َ َ٨ا ابِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ أَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌِ َب ُة أَ َِْ َ ََِٔي َُ ٣ح َّْ ٤ذ أَ ِو ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟذ َٗا َ٢
َٕ ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ط َّذاد ٕ َوأَبُو ب ُ ِز َد َة فٔي َّ
ٕ ًََّ َي ًَ ِض ٔذ
اٟشََ ٓ َٕٔ ٠ب ٌَ ُثؤِي إلٔ َي ابِ ٔ ٩أَبٔي أَ ِوفَي ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا نُ ِشُ ٔ ٠
ا ِْ َتَ ٠

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔي بَ ِْکٕ َو ًَُ ٤ز فٔي ا ِٟحٔ َِ ٨ل ٔة َو َّ
یب َزا َد ابِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕإلٔ َي َٗ ِو٣َ ٕ ٦ا ص َُو ً ٔ َِ ٨ذص ُِ٥
اٟظٌٔيَ ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
َ
ک
ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َو َسأ َ ُِ ٟت ابِ َ ٩أَبِزَی َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث َ ١ذََ ٔ ٟ
صفحنبرمعہبعش،انبریثک،ہبعش،دمحم،دبعاہللنباجمدہ،دبعاہللنبدشاد،اوبربدہےسرفاتی ےہہکدبعاہللنبدشادافراوبربدہ
ےک درایمؿ عیب فلس ےک ابرے ںیم االتخػ وہ ایگ وت اوہنں ےن ےھجم دبعاہلل نب افیف ےک اپس اجیھب ،ںیم ےن اؿ ےس عیب فلس ےک
ابرے ںیم وساؽ ایک ،اوہنں ےن رفامای ہک مہ ولگ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع
فرمعریضاہللاعتیلہنع ےکادفارںیمگبہیوں،وج،وجھکرافر شمشکےکادنرعیبفلسایک رکےتےھت،انبریثکےناس ںیماانتااضہف
افر ایک ےہ ہک اؿولوگں ےس عیبملس ایک رکےت ےھت نج ےک اپس ہی زیچںی ںیہن وہیتںیھت،اس ےسآےگ دفونں قفتم ںیہ افرںیم
ےنانبازبیےساسابرےںیموساؽایکوتاوہنںےنیھبااسییہوجابدای۔
رافی  :صفحنبرمعہبعش،انبریثک،ہبعش،دمحم،دبعاہللنباجمدہ،دبعاہللنبدشاد،اوبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبملساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 70

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،یحیي  ،اب٣ ٩ہذی ،طٌبہً ،بذاہلل ب ٩ابي ٣حاٟذً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩اب٣ ٩حاٟذ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي َوابِ ُِ ٣َ ٩ضذ ٓ ٕ
ٔی َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟحأٟذٔ َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ًَ ٩ابِ ٩أَبي ا ِ٤ٟحأ ٔ ٟذ بٔض َذا ا ِٟحذٔیثٔ َٗاَ ٨ِ ٔ ً ٢ذ َٗو٣َ ٕ ٦ا صُو ً ٔ َِ ٨ذصَُٗ ٥ا ٢أَبُو َدا ُود اٟؼَّ واب ابِ ُ ٩أَبي ا ِ٤ٟحأ ٔ ٟذ و ُطٌب ُة أَ ِْ َلأ َ
ِ َ
َ
َ
َ ُ
ِ ٔ ٔ ُ َ
َ
ٔ ُ َ َ َِ
ِ
َ
ٓ ٔیطٔ
دمحم نب اشبر ،ییحی ،انب دہمی ،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب اجمدل ،دبعارلنمح نب انب اجمدل ےس ذموکرہ ابال دحثی یہ وقنمؽ ےہ افر اوہنں
ےناہکہکولوگںےسعیبفلسایکرکےتےھتنجےکاپسفہلھپہنوہےتےھت،اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکانبایبااجملدلیکرفاتی
حیحصےہہکبجہبعشےناسرفاتیںیمیطلغیکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،انبدہمی،ہبعش،دبعاہللنبایباجمدل،دبعارلنمحنبانباجمدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبملساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 71

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ؼفي ،ابوِ٣يَہً ،بذا٠٤ٟک ،ب ٩ابي ُ٨یہ ابواسحً ،ٙبذاہلل ب ٩ابي اوفي

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔي ََُّ ٔ ٨ی َة َح َّذثَنٔي أَبُو إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي
اَ ٪یأِت ٔی َ٨ا أََ ِ ٧ب ْان ٔ ٩ِ ٣أََ ِ ٧با ٔن َّ
ََّم َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟظاِ ُ٨َٓ ٔ ٦شُ ُٔ ٔ ٠ض ِ ٥فٔي
أَ ِوفَي اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
اٟظ َاَ َ ََٓ ٦
ک َٗا َ٣َ ٢ا ُ٨َّ ٛا َن ِشأَُ ُٟض ِ٥
ا َِ َِّ ُ َٟواٟزَّیِتٔ س ٌِٔ ّزا َُ٠ٌِ ٣و ّ٣ا َوأَ َج َّل َُ٠ٌِ ٣و ّ٣ا َٓ٘ٔی ََٟ ١طُ ُٔ َٟ ٩ِ ٤َّ ٣ط ذََ ٔ ٟ
دمحمنبیفصم،اوب ریغہ،دبعاکلمل،نبایبغتیہاوبااحسؼ،دبعاہللنبایبافیف،رفامےتںیہہکمہےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسھت وزفہ اشؾ ںیم رشتکیکفاہں رامرےاپس اشؾ ےک ولگ آای رکےت ےھت وت مہ اؿ ےس ویہگں افر لیت ںیم عیب فلس ایک رکےت

ےھت نیعتم تمیق افر رقمرہ اعیمد ےک اسھت اؿ ےس وساؽ ایک ایگ ہک آپ ولگ ہی اعمہلم اؿ ولوگں ےک اسھت رکےت وہں ےگ نج
ےکاپسہیزیچںیںیہنوہیتوہںیگ؟اوہنںےنرفامایہکمہاؿےسوپاھچوھتڑایہرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبیفصم،اوب ریغہ،دبعاکلمل،نبایبغتیہاوباقحس،دبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیعمدرتخےکلھپںیمملساکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
نیعمدرتخےکلھپںیمملساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 72

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪ابواسحٙ

َٕ َر ُج َّل فٔي ِ َ ٧خ ٕ٥َِ ٠َٓ ١
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙر ُج ِٕ َ ٧ ١ح َزاِ ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ِسَ ٠
ِک َّ
اٟش ََ ٨ة َط ِیئّا َٓا ِْ َت َؼ َ٤ا إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ب ٔ ََ ٥ت ِش َت ٔح ُّ٣َ ١ا َُ ٟط ِاردُ ِد ًََِ ٠یطٔ َ٣ا َُ ٟط ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٢
تُ ِ ٔ
ْخ ِد تَٔ ٠
ُت ِشُٔ ٔ ٠وا فٔي اِ ٨َّ ٟخ َٔ ١حتَّي یَ ِب ُذ َو َػ ََل ُح ُط
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ ےس رمفی ےہ ہک اکی آدیم ےن یسک دفرسے ےک اسھت وجھکر ےک درتخ ںیم عیب ملس یک ،اافتؼ یک
ابتہکاساسؽاسدرتخںیمھچکیھبلھپہناگلوت(دفونںںیمڑگھجاوہا)فہاانپڑگھجاوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےل
ےئگ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابعئ ےس رفامای وت سک زیچ ےک وعض ںیم اس اک امؽ الحؽ رکےن یک وکشش رکات ےہ اس اک امؽ
اےسفاسپولاٹدے،رھپآپےنرفامایہکوجھکرےکدرتخںیمعیبفلسہنایکرکفاہیںکتہکاسےکلھپاظرہوہاجںیئ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبملسںیمملسمہیفوکدبتلیںیہنایکاجاتکس
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبملسںیمملسمہیفوکدبتلیںیہنایکاجاتکس

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 73

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي ،ابوبذر ،زیاد بْ ٩ثی٤ہ ،سٌذً ،لیہ ب ٩سٌذ ،ابوسٌیذْ ،ذری

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِذ ٕر ًَ ِ ٩زٔیَاد ٔبِ ِٔ َْ ٩ی َث ََ ٤ة ًَ َِ ٩س ٌِ ٕذ َی ٌِنٔي َّ
اٟلائٔ َّي ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّی َة بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ

ص ِٓ ُط إلٔ َي َُي َِٔظ ٔ
َٕ فٔي َط ِی ٕئ ٓ َََل َی ِ ٔ
ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِسَ ٠

دمحمنبیسیع،اوبدبر،زایدنب ہمیثخ،دعس،ہیطعنبدعس،اوبدیعس،دخریرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامای ہک
سجےنیسکزیچںیمعیبفلسیکفہاےسیسکافرزیچےسدبتلیہنرکے۔
رافی  :دمحمنبیسیع،اوبدبر،زایدنبہمیثخ،دعس،ہیطعنبدعس،اوبدیعس،دخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیھکایابغرپآےنفایلیسکآتفاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
تیھکایابغرپآےنفایلیسکآتفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 74

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث ،بٜيًَ ،یاق بً ٩بذاہلل ابوسٌیذ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
یب َر ُج ْ١
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩بَُٜي َِ ٕ ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ
اق بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أ ُ ٔػ َ
فٔي ًَ ِض ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ث َٔ٤ا ٕر ابِ َتا ًَ َضا َٓ َٜث ُ ََ َدیُِ ُ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َؼ َّذُٗوا

ک َوَٓا َئ َدیِٔ٨طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُْ ٥َ ٠ذوا َ٣ا َو َج ِذتُ ِ٥
اض ًََِ ٠یطٔ َٓ ٥َِ ٠یَ ِب ِّ ُ٠ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َٓ َت َؼ َّذ َ ٚاُ ٨َّ ٟ
ک
َوَِ ٟی َص َل ٥ِ ُٜإ ٔ ََّ ذََ ٔ ٟ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،ایعضنبدبعاہللاوبدیعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدہعرابرکںیماکی
آدیمےکولھپںرپوجاسےنرخدیےوہےئےھتآتفآیئگسجیکفہجےساسرپرقضاکہبلغوہایگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن ولوگں ےس رفامای ہک اےس دصہق ریخات دف ،ولوگں ےن اےس دصہق ریخات دای نکیل اس ےک ابفوجد اسری رمق اس ےک
رقضےکوپرارکےنںیماناکیفریہ ،انچہچنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکرقضوخاوہںےسرفامایہکوجھچکمتاس
ےکاپساپےتوہاےسیہفوصؽرکولافراسےکالعفہاہمترےےیلھچکںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،ایعضنبدبعاہللاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
تیھکایابغرپآےنفایلیسکآتفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 75

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اح٤ذ ب ٩سٌیذ ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤ذ ب٤ٌ٣ ٩ز ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّذث َ َ٨ا

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي أَ َّ ٪أَبَا اٟزُّبَي َِ ٔا ِ٤َ ٟک ِّ َّي أَ َِْ َ ََ ُظ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َک أَ َِ ٪تأ ِ ُْ َذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ّئا ب ٔ ََ ٥تأ ِ ُْ ُذ َ٣ا َ٢
ٔیک َت ِّ ٤زا َٓأ َ َػابَ ِت َضا َجائ ٔ َح ْة ٓ َََل َی ٔح َُّ ٟ ١
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِ ٪بٔ ٌِ َت ٔ ٩ِ ٣أَْ َ

ٔیک بٔ َِي َِ ٔ َح ٕٓٙ
أَْ َ
امیلسؿ نب داؤد ،ادمح نب دیعس ،انبفبہ ،انب رججی ،دمحم نبرمعم ،اوباعمص ،انب رججی ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکارگمتاےنپیسکاملسمؿاھبیئےکاہھتوجھکررففتخرکفافررھپاسوجھکررپوکیئآتفانناہینانزؽوہاجےئوت
اہمترےفا ےطرخدیارےسھچکیھبانیلاجزئںیہنےہمتسکزیچےکوعضاےنپاھبیئاکامؽانقحولےگ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،ادمحنبدیعس،انبفبہ،انبرججی،دمحمنبرمعم،اوباعمص،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجہحئ(آتف)یکریسفتاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اجہحئ(آتف)یکریسفتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 76

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہبً ،ث٤ا ٪ب ٩ح ،٥ٜاب ٩جزیخً ،لاء،

ئ َٗا َ ٢ا َِ ٟح َوائ ٔ ُح ک ُ ُّ١
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
هَ اصٔز ٕ ُٔ ِٔ ٣ش ٕذ َْٔ ٣َ ٩ِ ٣طٕ أَ ِو بَ َزد ٕأَ ِو َج َزاد ٕأَ ِو ر ٕ
رح ٕیٙ
ٔیح أَ ِو َ ٔ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،امثعؿ نب مکح ،انب رججی ،اطعء ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک آافت فہ ںیہ وج اظرہی
وطررپاسفدرباپرکدںیالثمابرش،ربػابری،ڈٹیدؽ،آدنیھایآگانگلفریغہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،امثعؿنبمکح،انبرججی،اطعء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اجہحئ(آتف)یکریسفتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 77

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہبً ،ث٤ا ٪ب ٩ح ،٥ٜیحیي ب ٩سٌیذ،

یب
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟح ََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜی ِحیَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ََ ٢جائ ٔ َح َة ٓ ٔ َامی أ ُ ٔػ َ
ک فٔي ُس َّٔ ٨ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
ض ا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا ََ ٢ی ِحیَي َوذََ ٔ ٟ
ُد َ
و ٪ثُُ٠ثٔ َرأ ِ ٔ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،امثعؿ نب مکح ،ییحی نب دیعس رفامےت ںیہ ہک ارگ اکی اہتیئ راس ااملؽ ےس مک ںیم آتف آےئ وت اےس
آتفںیمامشرہنایکاجےئاگییحیرفامےتںیہہکاملسمونںاکیہیرطہقیےہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،امثعؿنبمکح،ییحینبدیعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینرفےنکاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اپینرفےنکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 78

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ئ ُ ٔ ٟی ِ ٍَ ٨َ ٤بٔطٔ ا ََِ َ َٟأُ
 ١ا ِ٤َ ٟا ٔ
َو َس َّ ََ ٥َ ٠یُ َِِ ٓ ٍُ ٨َ ٤ـ ُ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اچب وہا اپین رفانک
اھگساچبےنےئلیکاناجزئےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اپینرفےنکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 79

راوی  :ابوبْک ب ٩ابي طیبہ ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ابي ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََلثَ ْة ََ یَُ َ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٥اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َر ُج ْ ٍَ ٨َ ٣َ ١ابِ ََّ ٩
َٕ ًََّ َي ٔسٕ ٌَِ ٠ة
اٟشبٔی َِٔ ٓ ١ـ َ٣َ ١ا ٕئ ً ٔ َِ ٨ذ ُظ َو َر ُج َْ ١حَ ٠

ص َی ٌِنٔي کَاذٔبّا َو َر ُج ْ ١بَایَ ٍَ إ ٔ َ٣ا ّ٣ا َٓإ ٔ ِ ٪أَ ًِ َلا ُظ َوفَي َُ ٟط َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ی ٌُِ ٔلطٔ  ٥َِ ٟیَ ٕٔ َُ ٟط
َب ٌِ َذ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

اوبرکب نبایبہبیش،فعیک ،اشمع،ایباصحل،رضح تاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتی ےہہک یبنارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایہکنیتمسقےکآدیماےسیوہںےگایقتمےکرفزاہللاعتیلاؿےسالکؾںیہنرفامںیئےگ،اکیفہآدیمسجےک
اپساینپرضفرتےسزادئاپینوہافرفہاسمرفوکاساپینےسرفکدےیدفرسےصخشوجاانپاسامؿرففتخرکےنےکفا ےطرصع
ےکدعبوھجیٹمسقاھکےئ،رسیتےفہصخشسجےنیسکاحمکےستعیبیکوہافرارگفہاحمکاےسھچکدہاایتفریغہداتیےہوتفہفاف
داریرکےافرارگھچکہندےوتفہفافدارییھبہنرکے(،داینےکافمداتےکےئلتعیبرکے)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اپینرفےنکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 80

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیز ،اً٤ع،

اب أَْ ٔ ٟیَ ٥و َٗا َ ٢فٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا ََ ٢و ََ یُزَِّٛیض ٔ َِ ٥و َُ ٟض َِ ًَ ٥ذ ْ
ِّ
َخ َٓأ َ َْ َذ َصا
اٟش ٌَِ ٠ةٔ بٔاہللٔ َِ َ٘ ٟذ أ ُ ًِ ٔل َی ب ٔ َضا ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََؼ َّذ َٗ ُط ِاْل َ ُ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمعےسیھبیہیدحثیوقنمؽےہہکنکیلاسرفؼےکاسھتہکاہللاعتیلہناؿےسوگتفگرکںیےگافر
ہنیہاؿاکستہیکرکںیےگافراؿےکےئلدردانکذعاب وہاگافراسامؿےنچیبےکےئلوھجیٹمسقہیےہہکویںےہکہکدخایکمسق
ےھجماساسامؿےکوعضاینتتمیقیتلمیھتافروکیئاساکاسیھتاسیکدصتقیرکےافررخدیاراساسامؿوکاسیکمسقرپاابتعر
رکےتوہےئاسےسرخدیےل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اپینرفےنکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 81

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذٛ ،ہ٤ص ،سیار ب٨٣ ٩وور ،بني ٓزارہ،

َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َِ ٛض َْ ٤ص ًَ َِ ٩سیَّارٔ بِ ٔ٨ِ ٣َ ٩وُورٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَنٔي َٓزَ َار َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَة ٕ

١
اس َتأِذ ََ ٪أَبٔي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َْ َ ١بَ ِی َ٨طُ َوبَي ِ َن َٗٔ ٔ٤
یؼطٔ َٓ َح ٌَ َُ ١ی َ٘ ِّب ُ
یضا َٗاَِ ٟت ِ
ُی َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ب ُ َض ِی َش ُة ًَ ِ ٩أَب ٔ َ
اٟظ ِی ُئ َّأ ٟذی ََ یَ ٔح ٌُُّ ٨ِ ٣َ ١طُ َٗا َ ٢ا ِ٤ٟا ُئ َٗا َ ٢یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َ٣ا َّ
َویَ َِ ٠تز ٔ ُ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َ٣ا َّ
اٟظ ِی ُئ َّأ ٟذی ََ یَ ٔح ٌُُّ ٨ِ ٣َ ١طُ
َ

َٗا َ ٢ا ِِ٠ٔ٤ٟحُ َٗا ََ ٢یا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َ٣ا َّ
ک
اٟظ ِی ُئ َّأ ٟذی ََ َی ٔح ُُّ ٌُ ٨ِ ٣َ ١ط َٗا َ ٢أَ َِ ٪تٔ ٌَِ َ ١ا َِ ٟخي ِ ََ َْي ِ َْ ََ ٟ

کہ
دیبعاہللنباعمذ ،مس،ایسرنبوظنمر،ینبزفارہ،اخوتؿاےنپفادلےسرفاتیرکیتںیہہکریمےفادلےنوضحریلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس ااجزت ام یگن ،افر ااجزتےنلم ےک دعبآپیک صیمق رابرک ےک ادنر ہنمدالخ ایک افر آپ ےک مسج رابرک وک وچےنم افر
اچےنٹاگلرھپےنہک ےگاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسسکزیچاکرفانکاناجزئےہ،رفامایہکاپین،رھپاہکاےاہللےکیبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس فہ وک ؿ یس زیچ ےہ سج اک رفانک ان اجزئ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک  کم رھپ اہکہک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
وکؿیسزیچرفانکاجزئںیہنےہ؟آپےنرفامایہکمتینتجیھبیکینرکےتروہاانتیہاہمترےےئلرتہبےہ۔
کہ
رافی  :دیبعاہللنباعمذ ،مس،ایسرنبوظنمر،ینبزفارہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اپینرفےنکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 82

راوی ًَّ :ي ب ٩جٌذ ،جزیز بً ٩ث٤ا ،٪حبا ،٪ب ٩زیذ

َّ
اْٟش ًَ ٔب ِّي ًَ َِ ٩ر ُج َِٕ َ ٩ِ ٣ٔ ١ق ٕ ٪ح و َح َّذثَ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِ ٔذ اِ ٠ُّ ٟؤُٟؤٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا َ ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪حٔب َ
رحیز ُ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َّا ٪بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ِ

ی٩
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ْ َٔذا ٕ
غ َو َص َذا َُِ ٟٔى ًََّ ٔ ٕٓي ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
رحیز ُ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
و٪
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢زَ ِو ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََلثّا أَ ِس َُ ٌُ ٤ط َی ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

ئ َوا٨َّ ٟارٔ
رشکَا ُئ فٔي ثَ ََل ٕث ف ٔي ا ََِ َ َٟلٔ َوا ِ٤َ ٟا ٔ
َُ
یلعنبدعج ،رجرینبامثعؿ ،ةحؿ،نبزدی،اہمرجنیاحصہب ریضاہللاعتیلہنع ںیمےس اکیاحصیبےسرفاتیےہفہ رفامےتںیہہک
ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت نیت رمہبت وزفات ںیم رشتک یک ےہ ںیم ےن اںیہن ہی رفامےت وہےئ انس ہک
املسمؿنیتزیچفںںیمابمہرشکیںیہ،اپین،اھگس،افرآگںیم۔
رافی  :یلعنبدعج،رجرینبامثعؿ،ةحؿ،نبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچبوہےئاپینوکرففتخرکےناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےچبوہےئاپینوکرففتخرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 83

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ،داؤد بً ٩بذاٟزحً ٩٤لار٤ً ،زو ب ٩دی٨ار ،ابي ٨٣ہا ،٢ایاض بً ٩بذ

ض
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َدا ُودُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ار ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٩ِ ًَ ٢إ ٔ َیا ٔ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕذ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ٓ َِـ ٔ ١ا ِ٤َ ٟائ َٔباب فٔي ثَ َِّ ٩ٔ ٤
اٟش َِّ ٨ورٔ
دبعاہللنبدمحم،داؤدنبدبعارلنمحاطعر،رمعفنبدانیر،ایباہنمؽ،اایسنبدبعےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنےچبوہےئاپینوکرففتخرکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،داؤدنبدبعارلنمحاطعر،رمعفنبدانیر،ایباہنمؽ،اایسنبدبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلباییلبیکتمیقےنیلاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےلباییلبیکتمیقےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 84

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،ابوتوبہًَّ ،ي ب ٩بَح ًیسي ،ابزاہی ،٥اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪جابز بً ٩بذاہلل

وسي اٟزَّاز ُّٔی ح و َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَبُو َت ِوبَ َة َو ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩بَ َِحٕ َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي َو َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔی ُ٥
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِِٔ ٠ََٟب
أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ

َو ِّ
اٟش َِّ ٨ورٔ

اربامیہ نب ومیس ،رعیب نب انعف ،اوبوتہب ،یلع نب رحب یسیع ،اربامیہ ،اشمع ،اوبایفسؿ ،اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ
اہللےنعنمرفامایہکےتکافریلبوکرففتخرکےکاسیکتمیقےنیلےس۔
رافی  :اربامیہنبومیس،رعیبنبانعف،اوبوتہب،یلعنبرحبیسیع،اربامیہ،اشمع،اوبایفسؿ،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ےلباییلبیکتمیقےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 85

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٤ً ،ٚزو ب ٩زیذ ،ابوزبيَ ،جابز (جابز)

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ اٟؼَّ ٌَِ ٨اِ ٔ ُّي أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟضٔزَّة ٔ
ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعفنبزدی،اوبزریب،اجرب(اجرب)ےسرمفیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیلبایےلب
یکتمیقےنیلےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعفنبزدی،اوبزریب،اجرب(اجرب)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتکںیکتمیقےنیلاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وتکںیکتمیقےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 86

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوبْک بً ٩بذاٟزح ،٩٤ابو٣شٌود،

ْک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَب ٔي َِ ٣ش ٌُود ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َ َ ٧هي ًَ ِ ٩ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِِٔ ٠ََٟب َو َِ ٣ضز ٔا َِ ٟبِ ٔ ِّي َوحَُِ ٠وا ٔ ٪ا ََِٟاص ٔٔ٩

ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی ،اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبوعسمدےسرفاتیےہہک انجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ےتک
یکتمیق،افہشحوعرتیکامکیئ،افراکنہیکارجتوکاناجزئرقاردایےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبوعسمد،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

وتکںیکتمیقےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 87

راوی  :ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،ابوتوبہ ًبیذاہلل ،اب٤ً ٩زو ًبذالْکیٗ ،٥یص ب ٩حبتَ ًبذاہلل بً ٩باض

ِْک ٔیِ َٗ ٩ِ ًَ ٥ی ٔص بِ َٔ ٩ح ِبتََ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَبُو َت ِوبَ َة َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ال َ ٔ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِِٔ ٠ََٟب َوإ ٔ َِ ٪جا َئ یَ ِلُ ُ٠ب ثَ َ ٩َ ٤ا ِِٔ ٠ََٟب َٓا َِِ َ ٣أ ََّٔ ٛطُ تُ َزابّا
ًَبَّا ٕ
رعیب نبانعف ،اوبوتہب دیبعاہلل ،انب رمعفدبعارکلمی ،سیقنب حردبعاہللنبابعس ےسرفاتی ےہہکوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنعنمرفامایہکےتکیکتمیقےنیلافرارگوکیئاسیکتمیقبلطرکاتوہاآےئوتاسیکیھٹمیٹمےسرھبدف۔
رافی  :رعیبنبانعف،اوبوتہبدیبعاہلل،انبرمعفدبعارکلمی،سیقنبحردبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وتکںیکتمیقےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 88

راوی  :ابو وٟیذ ،طٌیبہً ،و ٪ب ٩ابي جحیٔہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِو ُ ٪ابِ ُ ٩أَبٔي ُج َح ِی َٔ َة أَ َّ ٪أَبَا ُظ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َ ٧هي ًَ ِ ٩ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِِٔ ٠ََٟب
اوبفدیل ،شعتیہ ،وعؿ نب ایب ہفیحج ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ ےک فادل ےن رفامای ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ےتک یک تمیق
ےنیلےسعنمرفامای۔

رافی  :اوبفدیل،شعتیہ،وعؿنبایبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وتکںیکتمیقےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 89

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہبٌ٣ ،زوٖ ب ٩سویذًَّ ،ي ب ٩اباح

وٖ بِ ُُ ٩س َویِ ٕذ ا ُِ ٟح َذامٔي أَ ََّّ َ ًَُّ ٪ي بِ ََ ٩ربَا ٕح َّ
َّم َح َّذثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَنٔي ٌَِ ٣زُ ُ
اِ ٠ٟخ ٔ َّ
ُّ
أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ٔح ُّ ١ثَ َ ٩ُ ٤ا ِِٔ ٠ََٟب َو ََ ُحَِ ٠وا ُ ٪ا ََِٟاص َٔٔ ٩و ََ َِ ٣ضزُ ا َِ ٟبِ ٔ ِّي
ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رعمفػ نب وسدی ،یلع نب اابح ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےتک یک
تمیق،اکنہیکارجت،افرافہشحوعرتیکامکیئاناجزئےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رعمفػنبوسدی،یلعنباابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابافررمداریکتمیق
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رشابافررمداریکتمیق

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 90

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحً ،بذاٟوہاب ب ٩بخت ،ابوز٧اد ،ارعد

اب بِ ٔ ٩ب ُ ِخ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟو َّص ٔ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َرح ََّ ٦ا َِ ٟخ َِ ٤ز َوثَ ََ ٨َ ٤ضا َو َرح ََّ ٦ا ِِ ٤َ ٟی َت َة َوثَ ََ ٨َ ٤ضا
ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َو َرح ََّ ٦ا ِٟخ ٔ ِ٨ز ٔ َیز َوثَ َ٨َ ٤طُ

ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،اعمفہینباصحل،دبعاولاہبنبتخب،اوبزاند،ارعجےسرفاتیےہہکیبناپکیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکاہللےن رشابوکرحاؾرقاردایےہافراسیکتمیقوکیھب،رمداروکیھبرحاؾرقاردایےہ،اسیکتمیقوکیھبافر
زنخریوکیھبافراسیکتمیقوکیھب۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،اعمفہینباصحل،دبعاولاہبنبتخب،اوبزاند،ارعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رشابافررمداریکتمیق

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 91

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ٟیث یزیذ ،ب ٩ابي حبیبً ،لاء ب ٩ابي رباح جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ًَ ٢ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َوص َُو ب ٔ ََ َّٜ ٤ة إ ٔ َّ ٪اہللَ َرح ََّ ٦بَ ِی ٍَ ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َوا ِِ ٤َ ٟی َت َة َوا ِٟخ ٔ ِ٨ز ٔ َیز َواْلِ َ ِػ ََ ٨أَ٘ٓ ٦ی َ١

رح ْا٦
اٟش ُٔ َُ ٩ویُ ِذ َص ُ ٩ب ٔ َضا ا ُِ ٟحُ٠ودُ َو َی ِش َت ِؼب ٔ ُح ب ٔ َضا اُ ٨َّ ٟ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت ُط ُح َو ٦ا ِِ ٤َ ٟی َتةٔ َٓإَّٔ٧طُ یُ ِلَّ َي ب ٔ َضا ُّ
اض َٓ َ٘ا َ ََ ٢ص َُو َ َ
رح ََِ ٠ًَ ٦یض ٔ ُِ ٥ط ُحو ََ ٣ضا أَ ِج َُ٠٤و ُظ ث ُ َّ ٥بَاًُو ُظ
ک َٗا َت َ ١اہللُ ا َِ ٟی ُضو َد إ ٔ َّ ٪اہللَ َ٤َّ ٟا َ َّ
ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠ذ ذََ ٔ ٟ
َٓأَکَُ٠وا ث َ َُ ٨َ ٤ط

ہبیتقنبدیعسثیلسیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابحاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاوہنںےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
وک حتف ہکم فاےل اسؽ ہکم رکمہم ںیم ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ےن رشاب ،رمدار ،زنخری افر اانصؾ یک رخدی ف رففتخ وک رحاؾ
رفامای۔ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس رعض ایکایگہک ای روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسرمدار اجونرفںیکرچیب ےک ابرےںیم
آپ یک ایک راےئ ےہ ،ویکہکن اس ےس ویتشکں وک رگن ایک اجات ےہ افر اھکولں وک اس ےس لیت دای اجات ےہ افر ولگ اس ےک ذرےعی
رفینشاحلصرکےتںیہ؟آپےنرفامایہکاہللاعتیلیکامرزپےوہیدرپکشیباہللاعتیلےناؿرپرمداریکرچیبرحاؾرفامیئوتاوہنں
ےناسرچیبوکالھگپرکاےسچیبرکاسیکتمیقاھکےھٹیب۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسثیلسیدی،نبایببیبح،اطعءنبایبرابحاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رشابافررمداریکتمیق

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 92

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،ابوًاػً ٥بذاٟح٤یذ ب ٩جٌرف ،یزیذ ب ٩ابي حبیب،

یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحب ٔیبٕ َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّي ًَ َلائْ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥بذٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔذ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
رح ْا٦
َجابٔز ِٕ َ ٧ح َو ُظ َ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ ١ص َُو َ َ
دمحمنباشبر،اوباعمصدبعادیمحلنبرفعج،سیدینبایببیبح،اسدنسےسیھبذموکرہابالدحثیوقنمؽےہنکیلاسںیمےہہکآپ
ےنہیںیہنرفامایہکفہرحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمصدبعادیمحلنبرفعج،سیدینبایببیبح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رشابافررمداریکتمیق

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 93

راوی ٣ :شذد بْش بٔ٣ ٩ـْ ،١اٟذ بً ٩بذاہلل ْاٟذ ،رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩بَ َز ََ ٛة َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد فٔي
ْش بِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١و َْاَ ٔ ٟذ بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَاص ُِ ٥ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد أَ َّ ٪بٔ ِ َ
ض َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َحذٔیثٔ َْأ ٔ ٟذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩بَ َز ََ ٛة أَبٔي ا َِ ٟؤٟی ٔذ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ص ُظ إلٔ َي َّ
اٟظ ُح َو٦
ک َٓ َ٘ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟی ُضو َد ثَ ََلثّا إ ٔ َّ ٪اہللَ َرح َََِّ ٠ًَ ٦یض ٔ ُِّ ٥
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ٓ ََـ ٔح َ
َجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨ذ ُّ
َف َٓ ٍَ َب َ َ
اٟز َِٗ ٩ٔ ٛا ََ َ ٢
َٓ َبا ًُوصَا َوأَکَُ٠وا أَث ِ َ٤اَ َ ٧ضا َوإ ٔ َّ ٪اہللَ إٔذَا َرح َََّ ًََّ ٦ي َٗ ِو ٕ ٦أَک ِ ََ ١ط ِی ٕئ َرح َََِّ ٠ًَ ٦یض ٔ ِ ٥ثَ َُ ٨َ ٤ط َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ ١فٔي َحذٔیثٔ َْأ ٔ ٟذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ
َّ
اٟلحَّا َٔ ٪رأَیِ ُت َو َٗا ََٗ ٢ا َت َ ١اہللُ ا َِ ٟی ُضو َد

دسمدرشبنبلضفم،اخدلنبدبعاہللاخدل،ریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہفہرفامےتںیہہکںیمےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
وکرنک(امیین ایاشیمفریغہ) ےکرقبیےھٹیبوہےئداھکی۔ رافیرفامےتںیہہکوضحر یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اینپاگنہ آامسؿ یک
رطػ ااھٹیئ افر سنہ زپے۔ افر نیت رم ہبت رفامایہک اہلل اعتیل وہید رپ تنعلرکے کشیب اہلل ےن اؿ رپ رچویبں وک (رحاؾ اجونرفں)
رحاؾایکوتفہاںیہنےنچیب ےگافراؿیکتمیقاھکےن ےگافرکشیباہللبجیسکوقؾرپیسکزیچاکاھکانرحاؾرکدےتیںیہوتاسیکتمیق
ےسافدئہااھٹانیھبرحاؾرفامدےتیںیہ۔
رافی  :دسمدرشبنبلضفم،اخدلنبدبعاہللاخدل،ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رشابافررمداریکتمیق

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 94

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،اب ٩ادریص ،وٛیٍ ،كٌ٤ہ ب٤ً ٩ز ً٤زو ب ٩بیا ،٪رعوہ بِ٣ ٩يَہ ب ٩طٌبہ

رف ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩بَ َیا ٕ ٪اَّ ٟت ِِٔ ٔ ٠ب ِّي
ٔیص َو َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩ك ُ ٌِ ََ ٤ة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ ٟح ٌِ َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ
رع َو َة بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟيََة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَا ََ ا َِ ٟخ َِ ٤ز
ًَ ِِ ُ ٩
َٓ ُِ ٠یظَ ِّ٘ ِؽ ا َِ ٟخ َ٨از َٔیز
امثعؿنبایبہبیش،انبادرسی،فعیک،ہمعطنبرمعرمعفنبایبؿ،رعفہنب ریغہنبہبعشےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکسجصخشےنرشابرففتخیکاےساچےیہہکوسروکیھبذحبرکےافراسےکڑکٹےرکے۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبادرسی،فعیک،ہمعطنبرمعرمعفنبایبؿ،رعفہنب ریغہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رشابافررمداریکتمیق

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 95

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،س٠امی ٪ب ٩ابي ؿحي٣ ،رسوٚ

ات
رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت ِاْلیَ ُ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ُّ
اٟـ َحي ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َّ
َّ
َِقأَصُِ ٠َ ًَ َّ٩ی َ٨ا َو َٗا َِّ ُ ٢
رح َِ ٣ت اِّ ٟت َح َارةُ ف ٔي ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ
اْلِ َ َو ٔ ُ
ِقة ٔ َ َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠
اَخ ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔا َِ ٟب َ َ
ض
ملسمنباربامیہ،ہبعش،امیلسؿنبایب جی،رسمفؼےسرفاتیےہہکبجوسرةرقبہیکآرخیآتیانزؽوہںیئوتوضحریلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافررامرےاسےنماؿآایتوکزپاھافررفامایہکرشابیکاجترترحاؾرکدییئگ۔

ض
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،امیلسؿنبایب جی،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رشابافررمداریکتمیق

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 96

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع،

اَخ فٔي اِّ ٟزبَا
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َِ ٢اْلیَ ُ
ات اْلِ َ َو ٔ ُ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ےس ایس اانسد ےک اسھت یہی دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک راب ےک ابرے ںیم وج آرخی
آایتانزؽوہیئںیہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

حذیث 97

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ابِ َتا ََ
كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل َیب ٔ ٌِ ُط َحتَّي َی ِش َت ِوٓ َٔی ُط
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انعف ،انب رمع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک سج ےن اانج فریغہ
رخدیااےساےنپہضبقںیمالےنےسلبقرففتخہنرکے۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 98

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔي َز ََ ٩ٔ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ
َ٧ب ِ َتا َُ َّ
یٌ ُط َی ٌِنٔي
اٟل ٌَ َاَ َٓ ٦ی ِب ٌَ ُث ًَ َِ ٠ی َ٨ا َ ٩ِ ٣یَأ ُ٣زَُ٧ا بٔاِ٧ت ٔ َ٘أٟطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ََِ٤َ ٟا َّٔ ٪أ ٟذی ابِ َت ٌِ َ٨ا ُظ ٓ ٔیطٔ إلٔ َي َََ٣ا ٕ ٪س َٔوا ُظ َٗ ِب َ ١أَ َِ٧ ٪ب ٔ َ
ُجزَآّا
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن
ںیم اانجفریغہ رخدیےت ےھت وت وضح یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اکی آدیم وک رامرے اپس ےتجیھب ےھت وجںیمہ مکح داتی اھت ہک مہ اس اانج
فریغہوکاسہگجےساہجںرخدیفرففتخوہیتیھتلقتنمرکںیللبقاسےکمہاےسرففتخرکںیوتؽرکایفزؿرکےک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 99

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١یحیي ً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وَّ ٪
اٟل ٌَ َاُ ٦جزَآّا بٔأ َ ًَِّ َي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ أَ َِْ َ ََِٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢کَاُ ٧وا َیت ََبا َی ٌُ َ
اٟشو َٔ ٨َ َٓ ٚهي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یبٔی ٌُو ُظ َحتَّي یَ ُِ٠ُ٘ ٨و ُظ
ُّ
ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکولگاانجہلغفریغہیکرخدیفرففتخایکرکےتےھتڈریھےکڈریھیک
لکشںیموجابزاریکدنلبیرپوہےت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿیکرففتخےسعنمرفامدایاہیںکتہکفہاےسفاہں
ےسلقتنمرکںیل۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 100

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب٤ً ،زو٨٣ ،ذرً ،بیذٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤ذ ًبذاہلل ب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ا ِ٤َ ٟذٔینٔ ِّي أَ َّ ٪ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ ُط أَ َّ٪

ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ َِ ٪یبٔی ٍَ أَ َح ْذ كَ ٌَا ّ٣ا ِ
اطت َ ََا ُظ ب ٔ َِ ٜی َٕ ١حتَّي َی ِش َت ِوٓ َٔی ُط
ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،ذنمر،دیبع،اقمس نبدمحمدبعاہللنبرمعےسوقنمؽےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنم
رفامایاسابتےسہکوکیئاانجفریغہرففتخرکےہضبقاحلصرکےنےسےلہپہکبجاسےناےسوتؽرکرخدیاوہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،ذنمر،دیبع،اقمسنبدمحمدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 101

راوی  :ابو بْکً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪اب ٩كاؤض ،ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِْکٕ َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪ابِ َ٨ا أَبٔي َط ِی َب َة َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ض َٗ ٥َ ٔ ٟا َ ٢أَ ََ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل یَب ٔ ٌِ ُط َحتَّي یََ ِٜتا َٟطُ َزا َد أَبُو بَ ِْکٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

و ٪ب ٔ َّ
اٟذصَ ٔب َو َّ
اٟل ٌَ ُاَ ٣ُ ٦زظًي
َت َزی أَُ َّ ٧ض ِ ٥یَت ََبا َی ٌُ َ

اوبرکب،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،انبعاؤس،انبابعسےسرفاتیےہہک یبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسج
صخش ےن اانج رخدیا وہ وت اےس وتؽ ےنیل کت رففتخ ہن رک ےل۔ اوبرکب ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک عاؤس ےن رفامای ہک
ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیلہنع ےس اہکہک وضحر یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اممتعن ویکں رفامیئ؟ انب ابعس ےن رفامایہک ایک
ےھجتولعمؾںیہنہکولگاانجفہلغرففتخرکڈاےتلےھت،وسےنےکوعضںیماحالہکنایھبفہاانجادیمرپوہاتاھت۔
رافی  :اوبرکب،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،انبعاؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 102

راوی ٣ :شذد ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد٣ ،شذد ابوًوا٧ہ٣ ،شذد٤ً ،زو ب ٩دی٨ار

رح ٕب َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َو َص َذا َُِ ٟٔى َُ ٣ش َّذد ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِطت َ ََی أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛكَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل یَب ٔ ٌِطُ َحتَّي
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض َوأَ ِح ٔش ُب أَ َّ ٪ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ ِٔ ٣ث ََّ ١
اٟل ٌَأ ٦
رح ٕب َحتَّي َی ِش َت ِوٓ َٔی ُط َزا َد َُ ٣ش َّذ ْد َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َی ِ٘ب ٔ َـ ُط َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
دسمد،امیلسؿنبرحب،امحد ،دسمداوبوعاہن،دسمد،رمعفنبدانیرےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبج
مت ںیم ےس وکیئ اانج ہلغ رخدیے وت اس رپ ہضبق رکےن ےس لبق اےس رففتخ ہن رکے ،امیلسؿ نب رحب رفامےت ںیہ ہک ہضبق ےس
رمادہیےہہکوپرےامؽرپہضبقرکےل۔دسمدےناینپ رفاتیںیماانتااضہفایکےہہکانبابعسریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہک
ںیمہیایخؽرکاتوہںہکرہزیچلثماعطؾےکےہ۔
رافی  :دسمد،امیلسؿنبرحب،امحد،دسمداوبوعاہن،دسمد،رمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
راوی  :حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز زہزی

حذیث 103

اض
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ
وَ ًََّ ٪ي ًَ ِض ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِطت َ ََ ِوا َّ
اٟل ٌَ َاُ ٦جزَآّا أَ َِ ٪یبٔی ٌُو ُظ َحتَّي یُ ِبَِ ٔ ٠طُ إلٔ َي َر ِحٔ٠طٔ
ُرضب ُ َ
یَِ
نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعمزرہیےسوقنمؽےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمولوگںوکاسابت
رپ امر اھکےت وہےئ داھکی ہک فہ بج اانج فریغہ ےک ڈریھ رخدی ےت وت اےس اینپ راہشئ رپ الےن ےس لبق (ہضبق رکےن ےس ےلہپ)
رففتخرکڈاےتلےھت۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
استیفاءاعطؾےسلبقاسیکرففتخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 104

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩وٖ ،اح٤ذ بْ ٩اٟذ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسح ،ٙابوز٧ادً ،بیذ ب ٩ح٨ين ،اب٤ً ٩ز

ٖ َّ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اٟلائ ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟوصِ ٔب ُّي َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ بِ ٔ٩
اٟشو ٔ٤َّ ٠َ َٓ ٚا ا ِس َت ِو َجب ِ ُت ُط ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟسي ََ ٔ ٟ٘ینٔي َر ُج َْٓ ١أ َ ًِ َلأِي بٔطٔ رٔبِ ّحا َح َش ّ٨ا َٓأ َ َر ِد ُت أَ ِ٪
ُح َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ابِ َت ٌِ ُت َزیِ ّتا فٔي ُّ
ْض َب ًََّ َي َیذٔظ َٔٓأ َ َْ َذ َر ُج ْ٠ِ َْ ٩ِ ٣ٔ ١ف ٔي ب ٔ ٔذ َراعٔي َٓا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا َزیِ ُذ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٓ َ٘ا ََ ََ ٢تب ٔ ٌِطُ َح ِی ُث ابِ َت ٌِ َتطُ َحتَّي َت ُح َوز ُظ إلٔ َي
أَ ِ ٔ
ک َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ ِ ٪تُ َبا ََ ِّ
اٟش ََ ٍُ ٠ح ِی ُث تُب ِ َتا َُ َحتَّي یَ ُحو َز َصا اُّ ٟتحَّا ُر إلٔ َي رٔ َحأٟض ٔ ِ٥
َر ِحَ ٔ ٠
دمحمنبوعػ،ادمح نباخدل ،دمحمنبااحسؼ،اوبزاند،دیبع نبنینح،انبرمعرفامےتںیہہک ںیم ےنابزارےس لیترخدیا بجںیم ےن
عیب یک لیمکت رکیل وت ےھجم اکی آدیم الم افر اس لیت ےک وعض ےھجم وقعمؽ انمعف یک شیپ شک یک ذہلا ںیم ےن وساچ ہک اس ےک اہھت ہی
اعمہلم رک ولں ااچکن ےھچیپ ےس اکی آدیم ےن ریما اہھت ڑکپ ایل ںیم ادرھوتمہج وہا وت فہ زدی نب اثتب ریض اہلل اعتیل ہنع ےھت اوہنں
ےن رفامای ہک اےاس ہگجتم رففتخ رکفاہجؿ ےس رخدیا ےہ اہیںکتہک مت اےس اینپایقؾاگہ ےل اجؤ ،اس ےیل ہک وضحر یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک اس ابت ےس ہک اسامؿ اس ہگج رففتخ ایک اجےئ اہجں ےس رخدیا ےہ یتح ےک اترج ولگ اےس
اےنپاکھٹہنرپلقتنمہنرکدںی۔
رافی  :دمحمنبوعػ،ادمحنباخدل،دمحمنباقحس،اوبزاند،دیبعنبنینح،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبےکفتقوجہیےہکہکاںیمسدوھہکںیہناساکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبےکفتقوجہیےہکہکاںیمسدوھہکںیہناساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 105

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟکً ،بذاہلل ب ٩دی٨ار ،اب٤ً ٩ز

َِک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل ذ َ َ

 ١إٔذَا بَا َی ٍَ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ یُ ِخ َذ َُ فٔي ا ِٟب َ ِی ٍٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا بَا َی ٌِ َت َٓ ُ٘ ََِٔ ْ ََ ١لبَ َة ََٓ َ َ
َی ُ٘و ََُٔ ْ ََ ٢لبَ َة

دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمعےسرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیصخشےنذرکایکہک
اںیہن عیب افر رخدی ف رففتخ ںیم دوھہک وہ اجات ےہ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک بج مت رخدی ف رففتخ
رکفوتہہکدایرکفہکدوھہکںیہنےلچاگانچہچنفہصخشبجیھبعیبفریغہرکےتوتےتہکہکدوھہکںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبےکفتقوجہیےہکہکاںیمسدوھہکںیہناساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 106

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاہلل ،ابزاہی ٥بْ ٩اٟذ ،ک٠بي ،ابوثورً ،بذاٟوہاب٣ ،ح٤ذ ًبذاٟوہاب بً ٩لاء ،سٌیذٗ ،تادہ

اب َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ اْلِ ُ ُر ِّز ُّی َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ أَبُو ث َ ِو ٕر ا ِٔ ٠ِ َ َٟب ُّي ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
ٔیذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل ًََّ َي ًَ ِضذٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اب بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
ئ أَ َِْ َ َََ٧ا َسٌ ْ
ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ

ٕ َٓأتََي أَصُِ ُ٠ط ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ ا ِح ُح ِز ًََّ َي ُٓ ََل َٕٓ ٪إُٔ َّ ٧ط
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یَب ِ َتا َُ َوفٔي ًُ ِ٘ َذتٔطٔ َؿ ٌِ ْ
ٕ ٓ ََذ ًَا ُظ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨َ َٓ ٥َ ٠ضا ُظ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ ِی ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ إِِّٔي ََ أَ ِػََُٔ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ ِی ٍٔ
َیب ِ َتا َُ َوفٔي ًُ ِ٘ َذتٔطٔ َؿ ٌِ ْ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َُي ِ ََ َتارٔ ٕک ا ِٟب َ ِی ٍَ َٓ ُ٘ َِ ١صا َئ َوصَا َئ َو ََ ْ ََٔلبَ َة َٗا َ ٢أَبُو ثَ ِورٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ
دمحم نب دبع اہلل ،اربامیہ نب اخدل ،یبلک ،اوبوثر ،دبعاولاہب ،دمحم دبعاولاہب نب اطعء ،دیعس ،اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

اہللہیلعفآہلفملس ےکزامہنںیماکیصخشرخدیف رففتخایکرکےتےھت افراعمہلمرکےنںیم فہمکزفرےھت (سجیکفہجےسارثک
اصقنؿااھٹانزپات)اؿےکرھگفاےلوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئافراہکہکاےاہللےکروسؽالفںصخشرپاپدنبی
اگلدںیہکفہعیبفرشاءںیمانرجتہباکروہےنےکابفوجداعمالمت رکےتںیہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنالبایافراںیہنعنم
رفامایاوہنںےناہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمعیبفرشاءےسںیہنرکاتکسوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
ارگمتعیبفرشاءوکںیہنوھچڑےتکسوترھپہیہہکایلرکفہکدوھہکںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،اربامیہنباخدل،یبلک،اوبوثر،دبعاولاہب،دمحمدبعاولاہبنباطعء،دیعس،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبرعابؿےکایبؿںیم

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبرعابؿےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 107

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص

َ
َقأِ ُت ًََّ َي َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ط بَ َُ َِ ٠ط ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
َح َّذث َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ َ ٢
 ١ا ِِ ٌَ ٟب َذ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا ِِ ٌُ ٟزبَا َٔٗ ٪ا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک َوذََ ٔ ٟ
ک ٓ ٔ َامی َ َ ٧زی َواہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َِ ٪ی ِظتََ َٔی اَّ ٟز ُج ُ

ک دٔی َّ ٨ارا ًََّ َي أَِِّي إ ٔ َِ ٪ت َز ُِ ٛت ِّ َ
أَ ِو یَ َتَ َ َاری َّ
ک
ُک ََ ٟ
ِْکا َئ ٓ ََ٤ا أَ ًِ َل ِیت َ
اٟذابَّ َة ث ُ ََّ ٥ی ُ٘و ُ ٢أ ُ ًِ ٔلی َ
اٟشَ ٌَِ ٠ة أ ِو ال ٔ َ

دبعاہلل نب ہملسم ،امکلنب اسن ا ےنپفادلےسافرفہاؿ ےکداداےسرفاتیرکےت ںیہہکوضحرارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
عیب ارعلابؿ ےس عنم رفامای  ،امکل نب اسن ےتہک ںیہ ہک رامرے ایخؽ ںیم (عیب رعابؿ) فاہلل املع ہی ےہ ہک آدیم وکیئ الغؾ رخدیے ای
اجونررکاےئرپےلافرابعئایارجےسویںےہک ہکںیمےھجتاکیدانیردفںاگاسابترپرکہکارگںیماسامؿایرکاہیاکاجونرفاسپرک
ت
دفںوتفہدانیر مھارےفا ےطوہاگ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپاپسریغوموجدزیچیکرففتخاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اےنپاپسریغوموجدزیچیکرففتخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 108

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،ابي بْش ،یوسٕ ب٣ ٩اہذ ،حٜی ٥ب ٩حزا٦

١
ٕ بِ ٔ٣َ ٩ا َص َ
ک ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاَٗ ٕ ٦ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ یَأِت ٔینٔي اَّ ٟز ُج ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِْشٕ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َ
اٟشو َٔ٘ َٓ ٚا ََ ََ ٢تب ٔ ٍِ َ٣ا َِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨ذ َک
َٓئَُی ُذ ٔ٣نِّي ا ِٟب َ ِی ٍَ َِ ٟی َص ً ٔ ِ٨ذٔی أََٓأبِ َتاًُ ُط َُ ٟط ُّٔ ٩ِ ٣
دسمد ،ا وبوعاہن ،ایب رشب ،ویفس نب امدہ ،میکح نب زحاؾ ،رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس اکی صخش آات ےہ افر ھجم ےس ایسی زیچ یک عیب رکان اچاتہ ےہ وج ریمے اپس ںیہن ےہ
ںیماسےکےئلفہزیچابزارےسرخدیرکاےسایسیزیچرففتخہنرکفوجاہمترےاپسوموجدںیہنےہ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،ایبرشب،ویفسنبامدہ،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اےنپاپسریغوموجدزیچیکرففتخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 109

راوی  :زہيَ ب ٩رحب ،اسٌ٤ی ،١ایوب٤ً ،زو ب ٩طٌیب،

َّ
َِک ًَ ِب َذ اہللٔ بِ َ٩
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُزصَيَُِ بِ ُِ َ ٩
وب َح َّذثَنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َحتي ذ َ َ
رشكَا ٔ ٪فٔي بَ ِی ٍٕ َو ََ رٔبِ ُح َ٣ا َ ٥َِ ٟت ِـ ََ ٩ِ ٤و ََ بَ ِی ٍُ
ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠یَحٔ َُّ ١سْ ٠
َٕ َوبَ ِی ٍْ َو ََ َ ِ
َ٣ا َِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨ذ َک
زریہ نب رحب ،اامسلیع ،اویب ،رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فلس افر عیب اکی
ںیماعمہلمرکاناکیعیبںیمدفرشںیطاگلانافرایسیزیچاکعفناحلصرکانسجاکوخداضنمہنوہافرایسیزیچیکعیبرکانوجاسےکاپس
وموجدہناجزئںیہنےہ۔

رافی  :زریہنبرحب،الیعمس،اویب،رمعفنببیعش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبںیمرشطاگلےناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
عیبںیمرشطاگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 110

راوی ٣ :شذد ،یحیي ب ٩سٌیذ ،زِکیاً ،ا٣ز ،جابز بً ٩بذاہلل

ِکیَّا َح َّذثَ َ٨ا ًَا ْٔ ٣ز ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢بٔ ٌِ ُت ُط َی ٌِنٔي َبٌٔي ََ ُظ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
ک ُْ ِذ
ُک ْٔلَذِصَ َب ب ٔ َح ََ ٔ ٠٤
آَخظ ٔ تُ َزأِي إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣اِ ٛشت َ
ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِطت َ ََك ِ ُت ُح ََِ ٤لَ٧طُ إلٔ َي أَصَِّٔي َٗا َ ٢فٔي ٔ ٔ

ک
َک َوث َ َ٨َ ٤طُ َٓ ُض َ٤ا ََ ٟ
َج ََ ٠٤

دسمد،ییحینبدیعس،زرکای،اعرم،اجربنبدبعاہلل ےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہہکںیموضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتاانپ
افٹنرففتخایکافراسرپ اےنپرھگکتوساریرکےنیکرشطاگلیئ(ہیاکیوطلیدحثیےہ)اسےکآرخںیمرفامایہکیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکاہمترےایخؽںیمےہہکںیم رخدیےنںیماسےئلاتلمرکراہوہںہکںیماہمترےافٹنےل
رکالچاجؤںاگ(ریغبتمیقاداےئک)اانپافٹنیھبےلولافراسیکتمیقیھبےلول۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،زرکای،اعرم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾیکرخدیاریاکایبؿ

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
الغؾیکرخدیاریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 111

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥اباٗ ،٪تادہ ،حشً٘ ،٩بہ بً ٩ا٣ز

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ی ٙثَ ََلثَ ُة أَیَّإ ٦
َٗا َِ ًُ ٢ض َذ ُة اَّ ٟزٗ ٔ ٔ
ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ،نسح،ہبقعنب اعرمےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکالغؾیکرخدیاری
ےکدعباسےکردرکےناکاایتخرنیتویؾکتےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ،نسح،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
الغؾیکرخدیاریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 112

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہللً ،بذاٟؼ٤ذٗ ،تادہ

ائ فٔي َّ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َ٤ذٔ َح َّذثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َزا َد إ ٔ َِ ٪و َج َذ َد ّ
اٟث ََل ٔث
َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
ائ َب ٌِ َذ َّ
اطتَََا ُظ َوبٔطٔ َص َذا َّ
ٕ ا ِٟب َ ِّی ََ ٨ة أَُ َّ ٧ط ِ
ََ ٟیالٔي ُر َّد بٔ َِي َِ ٔبَ ِّی َٕ ٨ة َوإ ٔ َِ ٪و َج َذ َد ّ
اٟذا ُئ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود صَ َذا اَّ ٟت ِٔ ٔشيَُ
اٟث ََل ٔث ک ُ َِّ ٠
َٔ َ ٩ِ ٣لَکَ َٗ ٔ ٦تا َد َة

اہرفؿنبدبعاہلل،دبعادمصل،اتقدہ،اینپدنسےکاسھتیہیدحثیرفاتیرکےتںیہنکیلاسںیمہیااضہفےہہکنیتراتدؿںیم
ارگوکیئبیعاسےکادنر اپےئوتریغبوگاہےکفاسپ رک اتکسےہافرارگ نیتدؿےک دعبوکیئبیعاپےئوتاےسوگاہ الےناک فلکم
انبایاجےئاگاسابترپہکاسےنہیالغؾاسبیعےکاسھترخدیااھت۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیریسفتاتقدہاکالکؾےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دبعادمصل،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾرخدیےنےکدعباےسیسکاکؾرپاگلدایرھپوکیئبیعاپایایگوتایکایکاجےئ؟
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
الغؾرخدیےنےکدعباےسیسکاکؾرپاگلدایرھپوکیئبیعاپایایگوتایکایکاجےئ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 113

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابي ذئب٣ ،خ٠ذ بْٔ ٩اٖ ،رعوہ،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِِ ٣َ ٩خ َٔ ٠ذ بِ ٕٔ ُْٔ ٩
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ٢
َاٖ ًَ ِِ ُ ٩
ْخا ُد ب ٔ َّ
اٟـ َ٤ا ٔ٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ َ ٟ
ادمحنبویسن،انبایبذبئ،دلخمنبافخػ،رعفہےسرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرخاجامضؿ ےک
اسھتےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،انبایبذبئ،دلخمنبافخػ،رعفہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

الغؾرخدیےنےکدعباےسیسکاکؾرپاگلدایرھپوکیئبیعاپایایگوتایکایکاجےئ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 114

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ ،سٔیا٣ ،٪ح٤ذ بً ٩بذاٟزح٩٤

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤خ َٔ ٠ذ بِ ٕٔ ُْٔ ٩
ا ٪بَ ِینٔي َوبَي ِ َن
َاٖ ا َِِٟٔٔارٔ ِّی َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
اػ َ٤نٔي فٔي َن ٔؼیبٔطٔ إلٔ َي بَ ٌِ ٔف ا َِ ُ٘ ٟـاة ٔ َٓأ َ ََ ٣زِٔي أَ ِ ٪أَ ُر َّد
ض َٔ
أَُ٧ا ٕ
رش َْ ٛة فٔي ًَ ِب ٕذ َٓا ِٗ َت َویِ ُت ُط َو َب ٌِ ُـ َ٨ا َُائ ْٔب َٓأَُ ََّّ َ ًََّ ١ي ُ ََّّ ٠ة َٓ َخ َ

َ
َّ َ
رع َوةُ َٓ َح َّذثَ ُط ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َٓ َح َّذث ِ ُت ُط َٓأ َتا ُظ ُ ِ
ا َِ ٠َِ ٟة َٓأ َت ِی ُت ُ ِ

ْخا ُد ب ٔ َّ
اٟـ َ٤ا ٔ٪
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ َ ٟ

ومحمدنباخدل،ایفسؿ،دمحمنبدبعارلنمح،رفامےتںیہہکاکیالغؾےکادنرںیمافردفرسےولگرتشمکےھت،ںیمےناسےس
ھچکدختمانیلرشفعیکہکبجھچکرشاکءاغبئےھت(اؿوکاالطعدےیئ ریغبہیاکؾایک)وجرشکیاغبئاھتاسےنھجم ےسانتزع ایک
افر اےنپ ہصح ںیم ڑگھجےن اگل افر اقیض ےکاپس دوعی اکر دای اقیض ےن ےھجم مکح دایہک اس اک ہصحفاسپرک دفں ںیم رضحت رعفہ
نبزریبریضاہللاعتیلہنعےکاپسآایافراسرااعمہلماؿےسایبؿایکرضحترعفہ ریضاہللاعتیلہنعاساقیضےکاپسآےئافر
اؿ ےس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیلہنع رمفی دحثیایبؿیکہک وضحر یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک انمعف اضنم وکےلم اگ
(وجاصقنؿاکذہمداروہاگفیہانمعفاکذہمداروہاگ)۔
رافی  :ومحمدنباخدل،ایفسؿ،دمحمنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
الغؾرخدیےنےکدعباےسیسکاکؾرپاگلدایرھپوکیئبیعاپایایگوتایکایکاجےئ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 115

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩زوا٣ ٪ش ٥٠بْ ٩اٟذ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ اٟزَِّ٧ط ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َ
اػ َُ ٤ط إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ی ٥ث ُ ََّ ٥و َج َذ بٔطٔ ًَ ِی ّبا َٓ َخ َ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُج َّل ابِ َتا ََ ُ ََُل ّ٣ا َٓأ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦ذ ُظ َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ ٪یُ٘ ٔ َ

َّ
ْخا ُد
َف َّد ُظ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِذ ِ
اس َت َِ َََُّ ُ ١لمٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ َ ٟ
َو َسَ َ ٥َ ٠

ب ٔ َّ
اٟـ َ٤ا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا إ ٔ ِس َ٨ا ْد َِ ٟی َص ب ٔ َذا َک

اربامیہ نب رمفاؿ ملسم نب اخدل ،اشہؾ نب رعفہ ےس رمفی ےہ ہک اکی صخش ےن الغؾ رخدیا فہ الغؾ بج کت دخا وک وظنمر اھت اس
صخشےکاپسراہ رھپاسےنوکیئبیعالغؾںیماپای،فہاساعمہلماک ہیضروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلایگ،وضحر
ہیلعاالسلؾےناسالغؾوک ابعئوکفاسپرکدای،ابعئےنہکاگلہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرتشمی ےنریمے الغؾےسافدئہ
افرعفنااھٹایےہ  ،وضحریلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای انمعفامضؿےکاسھت ںیہوج اضنموہاگاصقنؿاکفیہانمعف احلصرکے
اگ،اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدنسوکیئاابتعرںیہن۔
رافی  :اربامیہنبرمفاؿملسمنباخدل،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابعئافررتشمیںیماالتخػوہاجےئافرعیبموموجدوہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابعئافررتشمیںیماالتخػوہاجےئافرعیبموموجدوہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 116

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض٤ً ،زو ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،ابي ً٤یصً ،بذاٟزح٩٤

ض َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ َِ ٤ی ٕص أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ

َٗ ِی ٔص بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا َِ ٢
ی ٙا ِٟخ ُِٔ ٤ص ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔذ اہللٔ
اطت َ ََی اْلِ َ ِط ٌَ ُث َرٗٔی ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣رٗ ٔ ٔ
َ
ْشة ٔ آََ ٕ
ٖ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ َٓا ِْت َ َِ َر ُج َّل یَُٜو ُ ٪بَ ِینٔي
ْٔش َ
بٌٔ ِ ٔ
ی ٩أَ ِّٟٔا َٓأ ِر َس َِ ًَ ١ب ُذ اہللٔ إَِٔ ٟیطٔ فٔي ث َ َٔ٨٤ض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َْ ِذتُ ُض ِ ٥بٔ ٌَ َ َ
ک َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ َٓإِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا
ک َٗا َ ٢اْلِ َ ِط ٌَ ُث أََ ِ ٧ت بَ ِینٔي َوبَي ِ َن َن ِٔ ٔش َ
َوبَ ِی ََ ٨
َٕ ا ِٟبَی ٌَِّا َٔ ٪وَِ ٟی َص بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا بَ ِّی َْ ٨ة َٓ ُض َو َ٣ا َی ُ٘و َُ ٢ر ُّب ِّ
اٟشٌَِ ٠ةٔ أَ ِو َیت َ َت َارکَا ٔ٪
ا ِْ َتَ ٠

دمحم نب ییحی نب افرس ،رمعف نب صفح نب ایغث ،ایب سیمع ،دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک اثعش ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد
ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دنچ الغؾ سیب زہار ںیم رخدیے اؿ الغومں ںیم ےس وج اںیہن سمخ ںیم ےلم ےھت دبعاہلل ےن اؿ یک تمیق
بلطرکےنےکےلسلسںیماثعشیکرطػیسکوکاجیھب ،اثعشےنہک ےگہکںیمےنوتدسزہارںیمرخدیے ںیہ ،رضحتدبعاہلل
نبوعسمدریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہااھچرھپاہمترےافرریمےدرایمؿاکیآدیماثثلےکوطررپبختنمرکول۔اثعشےنہک
 ےگہکآپیہریم ےافراےنپدرایمؿاثثلنباجےیئ،دبعاہللنبوعسمدےنرفامایہکںیمےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےس
انسےہہکبجابتمنیعیںیماالتخػوہاجےئافراؿدفونںےکدرایمؿوکیئوگایہہنداتیوہاصبحامؽ(ابعئ)ےکوقؽاکاابتعروہاگ
ایدفونںعیبخسفرکڈاںیل۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،رمعفنبصفحنبایغث،ایبسیمع،دبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابعئافررتشمیںیماالتخػوہاجےئافرعیبموموجدوہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 117

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ہظی ،٥اب ٩ابي ٟیَّيٗ ،اس ٥بً ٩بذاٟزح٩٤

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ أَ َّ ٪ابِ َ٩
ِک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َوا ََِ َ َٟل َُ ٦یزٔی ُذ َو َی ُِ ُ٘ ٨ؽ
َِ ٣ش ٌُود ٕبَا ََ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َرٗٔی ّ٘ا ٓ ََذ َ َ

دبعاہللنبدمحممیشہ،انبایبیلیل،اقمسنبدبعارلنمحاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکرضحتانبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےن
اثعشنبسیقوکالغؾرففتخےیک،آےگھچکاافلظیکیمکس یشےسذموکرہفاہعقایبؿایکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحممیشہ،انبایبیلیل،اقمسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعفشاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ہعفشاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 118

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١اسٌ٤ی ،١ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩جزیخ ،ابوزبيَ ،جابز

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رشی َٜطُ َٓإ ٔ ِ ٪بَا ََ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َحتَّي
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
رش ٕک َربِ ٌَ ٕة أَ ِو َحائ ٕٔم ََ َی ِؼُ٠حُ أَ َِ ٪یبٔی ٍَ َحتَّي یُ ِؤذ ٔ َٔ َ ٪
اٟظٔ ٌَِ ُة فٔي کُِ ٔ ِّ١
یُ ِؤذُٔ َ ٧ط
ادمح نب لبنح ،اامسلیع ،نب اربامیہ ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک ہعفش رہ
رتشمکزیچںیمےہاکمؿوہایابغفریغہافراسیکعیبفریغہاسفتقحیحصہنوہیگبجکتہکاساکرشکییہاسےکرخدیےناک
زایدہقحتسمےہبجکتہکفہااجزتددیے۔
رافی  :ادمحنبلبنح،الیعمس،نباربامیہ،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ہعفشاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 119

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
اٟظٔ ٌَِ َة فٔي کُ٣َ ِّ١ا ُ ٥َِ ٟی ِ٘ َش َِٓ ٥إٔذَا َو َٗ ٌَ ِت ا ُِ ٟح ُذو ُد َو ُ ِّ
اْٟط َََُ ٓ ٚل
اہللٔ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َج ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
ُصٓ َِت ُّ ُ
ُطٔ ٌَِ َة
ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنہعفشاک قحرہ اےسی امؽںیمراھک ےہ وجایھب میسقت ںیہنوہاافربج دحفداک  نیعوہ اجےئ افررا ےتدجا وہاجںیئ وتابہعفش اک
قحںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ہعفشاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 120

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي  ،بٓ ٩ارض ،حش ٩ب ٩ربیٍ ،اب ٩ادریص ،اب ٩جزیخ ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،سٌیذ ب٣ ٩شیب

اب
ٔیص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ

اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب أَ ِو ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ٗ ُِّش َِ ٤ت اْلِ َ ِر ُق َو ُح َّذ ِت ٓ َََل ُطٔ ٌَِ َة ٓ َٔیضا

دمحمنبییحی،نبافرس،نسح نبرعیب،انبادرسی،انب رججی،زرہی،اوبہملس،دیعسنببیسمےسرفاتیےہہک وضحرارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجزنیممیسقتوہیئگافردحدنبیرکدییئگوتاباسںیمہعفشںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،نبافرس،نسحنبرعیب،انبادرسی،انبرججی،زرہی،اوبہملس،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ہعفشاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 121

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ سٔیا ،٪ابزاہی ٥ب٣ ٩یرسہ٤ً ،ز و ب ٩رشیذ،

اْٟشی ٔذ َس ٍَ ٔ٤أَبَا َرآ ٍٕٔ َسٍَ ٔ٤
رس َة َسَ ٤ِ ًَ ٍَ ٔ٤زو بِ َٔ َّ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ار أَ َح ُّ ٙبٔ َش َ٘بٔطٔ
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح ُ
دبعاہللنبدمحمایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدیےسرفاتیےہہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےت
وہےئانسہکزپفیسابلکلےلموہےئاکمؿاکزایدہدقحارےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

ہعفشاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 122

راوی  :ابو وٟیذ ،طٌبہٗ ،تادہ ،حش ،٩س٤زہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیذٔ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢جا ُر
َّ
ق
اٟذارٔ أَ َح ُّ ٙب ٔ َذارٔ ا َِ ٟحارٔ أَ ِو اْلِ َ ِر ٔ
اوب فدیل ،ہبعش ،اتقدہ ،نسح ،رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھگ اک زپفیس زایدہ قحتسم ےہ
زپفیسےکرھگافرزنیماک۔
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،اتقدہ،نسح،رمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ہعفشاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 123

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١ہظیً ،٥بذا٠٤ٟکً ،لاء ،جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي

َطی ُ٘ ُض َ٤ا َواح ّٔذا
أ َ ٪
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح ُ
اَُ ٪ائ ٔ ّبا إٔذَا ک َ َ
ار أَ َح ُّ ٙبٔ ُظٔ ٌَِ ٔة َجارٔظ ٔیُ َِ ٨توَ زُ ب ٔ َضا َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ

ادمحنبلبنح،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکزپفیساےنپ
زپفیسےکہعفشاکزایدہقحتسمےہافراساکااظتنرایکاجےئاگارگفہاغبئوہہکبجدفونںےکاکمؿاکراہتساکییہوہ۔

رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سلفمےکاپسوکیئصخشاینپزیچدےھکیوتایکرکے
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سلفمےکاپسوکیئصخشاینپزیچدےھکیوتایکرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 124

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،نٔیَّي ،زہيَ ،یحیي ب ٩سٌیذ ،ابي بْک ب٣ ٩ح٤ذ ب٤ً ٩زو ب ٩حز٤ً ٦ز بً ٩بذاٌٟزیز ،ابي
بْک بً ٩بذاٟزح ٩٤ابوہزیزہ

ْک بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح و َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
ْک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َُ ٣ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
َ ٣َ ١تا ًَ ُط بٔ ٌَ ِیٔ٨طٔ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َُٔ ٩ِ ٣ي َِٔظ ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أَ ََِٓ ٠ص َٓأ َ ِد َر َک اَّ ٟز ُج ُ

بف
دبعاہللنبہملسم،امکل ،یلی،زریہ،ییحینبدیعس،ایبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾرمعنبدبعازعلسی،ایبرکبنبدبعارلنمحاوبرہریہ
ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش یھب سلفم وہ ایگ وہ افر وکیئ آدیم اانپ اسامؿ اےکس اپس
دےھکیوتاساسامؿاکفیہزایدہقحتسمےہ۔
بف
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل ،یلی،زریہ،ییحینبدیعس،ایبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾرمعنبدبعازعلسی،ایبرکبنبدبعارلنمح
اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سلفمےکاپسوکیئصخشاینپزیچدےھکیوتایکرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 125

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوبْک بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩حارث ،ب ٩ہظا٦

ْک بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٩صٔظَ إ ٦أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١بَا ََ ََ ٣تا ًّا َٓأ َ ََِٓ ٠ص َّأ ٟذی ابِ َتا ًَطُ َوَ ٥َِ ٟی ِ٘ب ٔ ِف َّأ ٟذی بَا ًَطُ ٔ ٩ِ ٣ث َ َٔ٨٤طٔ َط ِیئّا

ئ
ات ا ِِ ٤ُ ٟظتََ ٔی ٓ ََؼاح ُٔب ا َِ ٤َ ٟتا َٔ أ ُ ِس َوةُ ا َِ ُِ ٟز َ٣ا ٔ
ٓ ََو َج َذ ََ ٣تا ًَ ُط بٔ ٌَ ِیٔ٨طٔ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َوإ ٔ َِ ٣َ ٪

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب اہشب ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث ،نب اشہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن یھب وکیئ اسامؿ رففتخ ایک افر رھپ رخدیار سلفم وہ ایگ ،افر ایھب ابعئ ےن اینپ زیچفں یک ھچک
یھبتمیقفوصؽںیہنیکےہ رھپفہاانپامؽاسرخدیارےکاپسبعیتیہ اپےئوتفیہ اسامؽےکےنیلاکدقحارےہنکیلارگرتشمیرم
ایگوہوترہابعئیھبدفرسےرقضوخاوہںیکامدننوہاگ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرث،نباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سلفمےکاپسوکیئصخشاینپزیچدےھکیوتایکرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 126

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩وًٖ ،بذاہلل بً ٩بذاٟحبار ،اسٌ٤ی ،١ابً ٩یاغ ،ابوبْک بً ٩بذاٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

ٖ َّ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
غ ًَ ِ٩
َ ١ی ٌِنٔي ابِ ًََ ٩یَّا ٕ
اٟلائ ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟحبَّارٔ َی ٌِنٔي ا َِ ٟخ َبایٔز ٔ َّی َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ْک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي
اٟزُّبَ ِیذ ِّٔی َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ أَبُو ا ُِ ٟض َذیِ ٔ ١ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَب ٔي بَ ِ ٔ
ئ
ئ َوأَ ُّی َ٤ا ا ِ٣ز ٔ ٕ
اَ َٗ ٪ـا ُظ ٔ ٩ِ ٣ثَ ََ ٔ ٨٤ضا َط ِیئّا ٓ ََ٤ا بَق ٔ َي َٓ ُض َو أ ُ ِس َوةُ ا َِ ُِ ٟز َ٣ا ٔ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ئ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َحذ ُ
ٔیث َ٣إ ٔ ٟک أَ َػ ُّح
َک َوً ٔ َِ ٨ذ ُظ ََ ٣تا َُ ا ِ٣ز ٔ ٕئ بٔ ٌَ ِیٔ٨طٔ ا ِٗ َت َضي ٔ٨ِ ٣طُ َط ِیئّا أَ ِو َ ٥َِ ٟی ِ٘ َت ٔف َٓ ُض َو أ ُ ِس َوةُ ا َِ ُِ ٟز َ٣ا ٔ
َصَ ٠

دمحمنبوعػ،دبعاہلل نبدبعاابجلر،اامسلیع،انبایعش،اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبرہریہ یھبوضحریلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسااسی
یہرفاتیرکےتںیہافررفامےتںیہہکارگابعئےنھچکنمثےلایلوہوتابیقامدنہنمثںیمابعئدفرسےرقضوخاوہںیکامدننےہ
افروجآدیمیھبالہکوہاجےئاسےکاپسابعئاکھچکامؽبعیتیہاپایاجےئاباسابعئےناسامؽیکتمیقںیمھچکفوصؽیکوہایہن
یکوہفہرہاحؽںیمدفرسےرقضوخاوہںےکلثموہاگ۔
رافی  :دمحمنبوعػ،دبعاہللنبدبعاابجلر،الیعمس،انبایعش،اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سلفمےکاپسوکیئصخشاینپزیچدےھکیوتایکرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 127

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤدً ،بذاہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوبْک بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩حارث ،ہظا٦

ْک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
اِ َٗ ٪ذ َٗ َضي
ِک ٌَِ ٣ن َي َحذٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک َزا َد َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ص ٔظَ ا ٕ ٦أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ئ ٓ َٔیضا
ٔ ٩ِ ٣ثَ ََ ٔ ٨٤ضا َط ِیئّا َٓ ُض َو أ ُ ِس َوةُ ا َِ ُِ ٟز َ٣ا ٔ
امیلسؿنبداؤد،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرث،اشہؾ،اسدحثیاکرتہمجدحثیےکذلی
ںیمسگراکچےہاہتبلاسںیماانتااضہفےہہکارگابعئےنامؽیکھچکتمیقرکیلوہوتدفرسےرقضوخاوہںیکامدننےہاامؾاوبداؤد

رفامےتںیہہکامکلیکدحثیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرث،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سلفمےکاپسوکیئصخشاینپزیچدےھکیوتایکرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 128

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،ابوداؤد ،اب ٩ابي ذئب ،ابوٌ٣ت٤ز،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد ص َُو َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َِٔ ٠َْ ٩ذ َة َٗا َ٢
ات
أَ َت ِی َ٨ا أَبَا ص َُزیِ َز َة فٔي َػاحٔبٕ َ٨َ ٟا أَ ََِٓ ٠ص َٓ َ٘ا ََْ ٢لَ ِٗ ٔـي َ َّن ٓ ٔی ٥ِ ُٜبٔ َ٘ َـا ٔ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ََِٓ ٠ص أَ ِو ََ ٣

ٓ ََو َج َذ َر ُج َْ ٣َ ١تا ًَطُ بٔ ٌَ ِیٔ٨طٔ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔض ٔ َباب ٓ َٔی ٩ِ ٤أَ ِح َیا َح ٔشي َّا

دمحمنباشبر،اوبداؤد،انبایبذبئ،اوبرمتعمےسرفاتیےہہکمہاکیسلفمآدیمےکدقمہموکےلرکرضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتیلہنعیکدختمںیماحرضوہےئمہےناسراہصقایبؿایکوتاوہنںےنرفامایہکںیماہمترےاساعمہلمںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس فاال ہلصیف رکفں اگ وج صخش سلفم وہ ایگ وہ ای رم ایگ رھپ وکیئ آدیم اانپ امؽ بعیتیہ اس ےک اپس اپےئ وت فیہ اس اک دقحار
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،انبایبذبئ،اوبرمتعم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیسکرملیاجونروکزدنہرکے(الھکالپرک)

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجیسکرملیاجونروکزدنہرکے(الھکالپرک)

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 129

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد٣ ،وسي ،اباً ،٪بیذاہلل ،ح٤یذ بً ٩بذاٟزح٩٤

وسي َح َّذثَ َ٨ا أَبَا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ُٔ ٩ح َِ ٤ی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪أَ ًََّ ٪ا ّٔ ٣زا َّ
ا ِٔ ٟح ِ٤ي ََ ِّٔی ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب َّي َح َّذثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢و َج َذ
اٟظ ٌِ ٔب ِّي َو َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أَبَ َ
اَٗ ٪ا ًَُ ٢ب َ ِی ُذ اہللٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت
َدابَّ ّة َٗ ِذ ًَ َحزَ ًَ َِ ٨ضا أَصَِ ُ٠ضا أَ َِ ٪ی ٌُِٔ ٔ ٠وصَا ٓ ََش َّیبُو َصا َٓأ َ َْ َذ َصا َٓأ َ ِح َیاصَا َٓه ٔ َي َُ ٟط َٗا َ ٢فٔي َحذٔیثٔ أَبَ َ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص َذا َح ٔذ ُ
یث َح َّ٤اد ٕ َوص َُو أَبِي َ ُن َوأَ َت ُّ٥
ًَ ََّٗ ٩ِ ٤ا ََُ ٩ِ ًَ ٢ي َِ ٔ َواح ٔ ٕذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،ومیس ،اابؿ ،دیبع اہلل  ،دیم نب دبعارلنمح ایبؿ رکےت ںیہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
سج صخش ےن وکیئ ااسی اجونر اپای سج ےس اس ےک امکل فریغہ اعزج آےئگ وہں افر اےس اچرہ اپین فریغہ ہن دےتی وہں افر اےس ابرہ
اکنؽدایوہاہجںاچےہالچاجےئرھپفہاےسےلےلافراےسالھکالپرکزدنہرکےوتفہایساکےہ۔اابؿیکرفاتیںیمہیےہہکدیبع
اہلل(وجہکاکیرفایںیہ)فہےتہکںیہہکںیمےناعرمیبعشےسوپاھچہکآپےنہیدحثیاحصہبںیمےسسکےسینسےہاوہنں
ےنرفامایہکاکیےسزادئاحصہبےس۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکامحدیکرفاتیزایدہفاحضافرلمکمےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،ومیس،اابؿ،دیبعاہلل ،دیمنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجیسکرملیاجونروکزدنہرکے(الھکالپرک)

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 130

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد اب ٩زیذْ ،اٟذً ،بیذاہلل ب ٩ح٤یذ بً ٩بذاٟزح٩٤

ئ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َِ ٤یذٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ َِ ٩ح َّ٤اد ٕ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩زیِ ٕذ ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ٔ
َّ
اٟظ ٌِ ٔب ِّي َی ِز َٓ ٍُ ا َِ ٟحذ َ
ٔیث إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َک َدابَّ ّة ب ٔ َِ ٤ضَٕ ٠ک َٓأ َ ِح َیاصَا َر ُج َْٓ ١ه ٔ َي  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ِح َیاصَا
دمحمنبدیبع،امحدانبزدی ،اخدل،دیبعاہللنب دیمنبدبعارلنمحےسیہرموفاعرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای ہک سج یسک ےن اجونر وک الہتک یک ہگج وھچڑ دای ،ہک ہن اےس اچرہ دے ہن اپین ہن اس اک ایخؽ رکے رھپ اےس یسک آدیم ےن اچرہ
فریغہالھکرکزدنہرکدایوتفہایسالھکےنفاالےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحدانبزدی،اخدل،دیبعاہللنب دیمنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنہ(رگفی)اکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رنہ(رگفی)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 131

راوی  :ہ٨اد ،اب٣ ٩بارک ،زِکیا طٌبي ،ابوہزیزہ

ِکیَّا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َ ََٟ ٢ن َّ
اٟذ ِّر
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْد ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ز َ ٔ
اِ ٣َ ٪زصُوّ٧ا َو َّ
اِ ٣َ ٪زصُوّ٧ا َو ًََّ َي َّأ ٟذی َی ِز َُ ٛب َو َی ِحُ ٔ ٠ب اُ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو
اٟو ِضزُ یُ ِز َُ ٛب ب ٔ ََ٘ َٔ ٨تٔطٔ إٔذَا ک َ َ
یُ ِحَُ ٠ب ب ٔ ََ٘ َٔ ٨تٔطٔ إٔذَا ک َ َ
یح
ً ٔ َِ ٨ذَ٧ا َػ ٔح ْ
انہد ،انب رابرک ،زرکای یبعش ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دفدھ فاال اجونر ارگ
رموہں وہ وت اس دفدھ ایس ےک رخچ رپ دفاہ اجےئ افر وساری رکے ایس رپ ایس اجونر اک ہقفن ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک یہی

رامرےزندکیحیحصےہ۔
رافی  :انہد،انبرابرک،زرکاییبعش،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجابپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپےٹیباکامؽاھکےئاساکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجابپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپےٹیباکامؽاھکےئاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 132

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی٤ً ،٥ارہ ب٤ً ٩يَ ،كي پ٬وپ٬ی ےن حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ ًَ ِ٤َّ ًَ ٩تٔطٔ أََ َّ ٧ضا َسأََِ ٟت ًَائٔظَ َة َرض َٔي
١
٣َ ٩ِ ٣ٔ ١أٟطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَك ِ َی ٔب َ٣ا أَک َ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا فٔي ح ٔ ِحزٔی َیت ْٔی ٥أََٓآک ُ ُ

ِٔ َٛ ٩ِ ٣شبٔطٔ َو َو َُ ٟذ ُظ ِٔ َٛ ٩ِ ٣شبٔطٔ

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،امعرہ نب ریمع ،یک وھپیھپ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وساؽ ایک ہک ریمی افکتل
ںیم اکی میتی ےہ ایک ںیماس ےک امؽ ںیم ےس اھک یتکس وہں؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیلہنع ےن رفامایہک وضحر یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکااسنؿاکاپزیکہرتنیامؽفہےہوجاسےنامکایوہافراٹیباسیکامکیئےہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،امعرہنبریمع،یکوھپیھپےنرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

وجابپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپےٹیباکامؽاھکےئاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 133

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ح٤ً ،٥ٜارہ ب٤ً ٩يَ ،اپني واٟذہ سے اور
وہ حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
رس َة َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي َِ ٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢و َُ ٟذ اَّ ٟز ُج ِٔ َٛ ٩ِ ٣ٔ ١شبٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَك ِ َی ٔب

ْک
َِ ٛشبٔطٔ ََُُٓ٠وا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٣وأٟض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َح َّ٤ا ُد بِ ُ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ٪زا َد ٓ ٔیطٔ إٔذَا ا ِح َت ِحت َُِ ٥وص َُو ُْ َ ٨ِ ٣

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،امعرہ نب ریمع ،اینپ فادلہ ےس افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتیل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااسنؿ اک اٹیب اس یک امکیئ ےہ افر اپزیکہ رتنی امکیئ ےہ
دبج
سپ افالد ےک امؽ ےس اھکؤ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک امحد نب ایب امیلسؿ ےن (وج ہک اکی رافی ںیہ اس دحثی ےک) اذا ا م اک
ااضہفایکےہافرفہرکنمےہ۔
رافی  :دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،امعرہ نب ریمع ،اینپ فادلہ ےس افر فہ رضحت اعہشئ
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وجابپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپےٹیباکامؽاھکےئاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 134

راوی ٣ :ح٤ذ ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیذ ب ٩زریٍ ،حبیب٤ً ،ز ب ٩طٌیب

یب ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا َحب ٔ ْ
ک
َر ُج َّل أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔي َّ ٣اَ َو َوَّ ٟذا َوإ ٔ ََّ ٪وأٟذٔی َی ِح َتا ُد َ٣الٔي َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت َو َ٣اَ ُٟ
َ ٔ ٟوأ ٔ ٟذ َک إ ٔ َّ ٪أَ ِو ََ َد ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛأَك ِ َی ٔب َِ ٛشبُٔ٠ََُٓ ٥ِ ُٜوا ِٔ َٛ ٩ِ ٣ش ٔب أَ ِو ََد ٔ ُ٥ِ ٛ
دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،بیبح،رمعنببیعش،اےنپفادلےسافرفہرمعفےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکوضحریلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم احرض وہا افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس امؽ ف دفتل یھب ےہ افر ریمی
افالدیھبےہکشیبریمےفادلریمےامؽےکاتحمجںیہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوتافرریتاامؽریتےابپاکےہ،
اہمتریافالدںیاہمتریاپزیکہرتنیامکیئںیہاینپافالدیکامکیئںیمےساھکؤ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،بیبح،رمعنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئآدیماانپامؽبعیتیہیسکےکاپساپےئ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وکیئآدیماانپامؽبعیتیہیسکےکاپساپےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 135

٣وسي ب ٩سائبٗ ،تادہ حش ،٩س٤زہ ب ٩ج٨ذب
راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪ہظیٰ ٥

وسي بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨ذ ٕب َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠و َج َذ ًَي ِ َن َ٣أٟطٔ ً ٔ َِ ٨ذ َر ُج ُٕ َٓ ١ض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َو َیتَّب ٔ ٍُ ا ِٟب َ ِّی ٍُ َ ٩ِ ٣بَا ًَ ُط
رمعفنبوعؿ،میشہومٰیسنباسبئ،اتقدہنسح،رمسہنب دنجبےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
سجصخشےناانپامؽبعیتیہیسکآدیمےکاپساپایوتفیہاساکزایدہدقحارےہافررخدیارفہابعئےساساکاطمہبلرکے۔

رافی  :رمعفنبوعؿ،میشہومٰیسنباسبئ،اتقدہنسح،رمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وکیئآدیماانپامؽبعیتیہیسکےکاپساپےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 136

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ،

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪صٔ ِّ ٨ذا أٌَُ ٣ُ َّ٦او ٔ َی َة َجائ َ ِت َر ُسو َ٢
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
یح َوإ ُٔ َّ ٧ط ََ ی ٌُِ ٔلینٔي َ٣ا یَِٜٔٔینٔي َوبَنٔ َّي ٓ ََض َِّ َ ًََّ ١ي ُج َْ ٨اح أَ ِ ٪آ ُْ َذ
اَ ٪ر ُج َْ ١ط ٔح ْ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ

ٔیک َوبَٔ ٔ ٨
ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ َط ِیئّا َٗا َٔ ُْ ٢ذی َ٣ا یَٔ ِٜٔ
یک بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ

ادمحنبویسن،زریہ،اشہؾنبرعفہےسرفاتیےہہکرضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعیکفادلہدنہہوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپساحرضوہںیئافررعضایکہکاوبایفسؿاکیوجنکسآدیمںیہافرفہےھجمرضفرتےکدقبرافکتیامؽںیہندےتیافرریمے
ےٹیبیھبںیہسپارگںیماسےکامؽںیمےسھچکوچریےلایلرکفںوتریمےافرپوکیئانگہوہاگ؟آپےنرفامایہکینتجاہمتریافر
اہمترےوٹیبںیکرضفرتوکاکیفوہاانتےلایلرکف۔رفاجفدوتسرےکاطمقب۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اشہؾنبرعفہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وکیئآدیماانپامؽبعیتیہیسکےکاپساپےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 137

راوی ْ :ظیع ب ٩اُصً ،٦بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ

َح َّذثَ َ٨ا ُْظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ُِصَ ٦ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩اَّ ٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ َْيَِ ٕ ًَ َِ ٩زیِذٔ
ََ
ِقا َٔ ٔ ٟ ٪ض َذا
بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ ٢أتُ َٔي ًََّ ٔ ٌّي َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ ب ٔ َث ََلثَ ٕة َوص َُو بٔا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤و َٗ ٌُوا ًََّ َى ا َِ ٣زأَة ٕ فٔي ك ُ ِضز ٕ َواح ٔ ٕذ ٓ ََشأ َ َ ٢اث ِ َ٨ي ِ ٔن أَ ُت ٔ َّ
َ
َّ َ
َّ َ ِ
َق ََ بَ ِی َُ ٨ض َِٓ ٥أ َ َِ ٟح َ ٙا َِ ٟوََ ٟذ ب ٔ َّأ ٟذی َػ َار ِت ًََِ ٠یطٔ
بٔا َِ ٟو َٔ ٟذ َٗ َاَ ََ َحتي َسأ َُ ٟض َِ ٥جٔ٤ی ٌّا َٓ َح ٌَ َ ١کُ٤َ ٠ا َسأ َ ٢اث َ٨ي ِ ٔن َٗ َاَ ََ َٓأ ِ َ
ِق ًَ ُة َو َج ٌَ ََِ ٠ًَ ١یطٔ ثُُ٠ثَ ِي ِّ
ِک ذَٔ ٨َّ ٠ٟٔ َٟٝٔب ِّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ـحَٔ َٝحتَّي بَ َذ ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َح َّذثَ َ٨ا
اٟذ َی ٔة َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
ا ِِ ُ ٟ
ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذث َ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤َ٠ة َسَّ ٍَ ٔ٤
اٟظ ٌِ ٔب َّي ًَ ِ ٩ا َِ ٟخٔ٠ی ٔ ١أَ ِو ابِ ٔ ٩ا َِ ٟخٔ٠ی َٔٗ ١ا َ ٢أتُ َٔي ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩أَبٔي
َ
ٔیبا
ِک ا َِ ٟی ََ ٩َ ٤و ََ أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ َٗ ِو َُ ٟط ك َ
كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط فٔي ا َِ ٣زأَة ٕ َوََ ٟذ ِت ٔ ٩ِ ٣ثَ ََلثَ ٕة ِ َ ٧ح َو ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

بٔا َِ ٟو َٟذٔ
شیشخ نب ارصؾ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دنہہ آںیئ افر اہک ای روسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس کشیب اوبایفسؿ اکی امؽ رفےنکفاال آدیم ےہ ایک ریمے افرپ وکیئ انگہ وہاگ ارگ ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس
ریغب ااجزت ےک اےنپ افر اینپ افالد ےک ےیلولں؟ وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک اہمترے افرپ وکیئ انگہ ںیہن وہاگ
ارگمتاینپافالدرپدوتسررفاجےکاطمقبرخچرکف۔
رافی  :شیشخنبارصؾ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وکیئآدیماانپامؽبعیتیہیسکےکاپساپےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 138

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،اح٤ذ ب ٩ابزاہی٧ ،٥اك ٙ٠ب٨ُ ٩ا ،٦رشیک ابًَ ٩لءٗ ،یص ،ابي حؼين

رش ٕ
ئ َو َٗ ِی ْص ًَ ِ ٩أَبٔي
یک َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ َٗ ٥اَ َح َّذثَ َ٨ا كَ ُِٙ ٠بِ ُ٨َّ َُ ٩أ َ ٩ِ ًَ ٕ ٦
ک َو ََ َتخ ُِ٩ِ ٣َ ٩
ُح َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِّد اْلِ َ َ٣اَ َ ٧ة إلٔ َي َ ٩ِ ٣ائ ِ َت ََ ٨َ ٤
ک
َْاَ َ ٧
دمحمنبالعء،ادمحنباربامیہ،انقطنبانغؾ،رشکیانبالعء،سیق،ایبنیصحےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک وج اہمترے اپس اامتن روھکاےئ اس یک اامتن ادا رکف افر وج ایختن رکے اہمترے اسھت مت اس ےک اسھت ایختن ہن
رکف۔
رافی  :دمحمنبالعء،ادمحنباربامیہ،انقلطنبانغؾ،رشکیانبالعء،سیق،ایبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتفئوبقؽرکےناکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
احتفئوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 139

راوی ًَّ :ي ب ٩بَحً ،بذاٟزحی ٥بْ٣ ٩طًٖ ،یسي ،اب ٩یو٧ص ،ب ٩ابي اسح ٙہظا ٦ب ٩رعوہ

ْط ٕ
اٟز َؤاس ُّٔي َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي َوص َُو ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟشبٔیع ٔ ُّي ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩بَ َِحٕ َو ًَ ِب ُذ اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ُّ
یب ًََِ ٠ی َضا
اَ ٪ی ِ٘ َب ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
 ١ا َِ ٟض ٔذ َّی َة َویُث ٔ ُ
صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یلعنبرحب،دبعارلمیحنبرطمػ،یسیع،انبویسن،نبایبااحسؼاشہؾنبرعفہےسرفاتیےہہکیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملساک

ومعمؽاھتہکدہاایافرےفحتوبقؽرکےتےھتافراساکدبہلیھبدےتیےھت۔
رافی  :یلعنبرحب،دبعارلمیحنبرطمػ،یسیع،انبویسن،نبایباقحساشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
احتفئوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 140

راوی ٣ :ح٤ذ ب٤ً ٩زو س٤٠ہ ،ابٓ ٩ـ٣ ،١ح٤ذ ب ٩اسح ٙسٌیذ ب ٩ابي سٌیذ ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّذثَنٔي َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ

َ ١ب ٌِ َذ یَ ِومٔي َص َذا ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕذ
ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وایِ ُ ٥اہللٔ ََ أَٗ َِب ُ

َق ٔط ًیا أَ ِو أَ ِن َؼار ًٔیا أَ ِو َد ِوس ًٔیا أَ ِو َث َ٘ٔ ًٔیا
َص ٔذیَّ ّة إ ٔ ََّ أَ َِ ٪یَ ُٜ
وَ ٣ُ ٪ضا ٔج ّزا ُ َ

دمحم نبرمعف ہملس ،انب لضف ،دمحم نب ااحسؼدیعس نب ایب دیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک یبن اپک یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای
ہکدخایکمسقںیمآجےکدعبیسکےسوکیئدہہیوبقؽںیہنرکفںاگاالہیہکدےنی فاال،اہمرج،رقیشی،ایااصنریوہاییفقثوہایدفیس
وہ۔
رافی  :دمحمنبرمعفہملس،انبلضف،دمحمنباقحسدیعسنبایبدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہہیدےرکدفابرہےلانیل
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

دہہیدےرکدفابرہےلانیل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 141

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ابا ٪ہ٤ا ،٦طٌبہٗ ،تادہ ،سٌیذ ب٣ ٩شیب ،ابً ٩باض ٧بي پاک ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ض ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪و َص َّْ ٤اَ ٦و ُط ٌِ َب ُة َٗاُٟوا َح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رحا ّ٣ا
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ٌَِ ٟائ ٔ ُذ فٔي صٔبَتٔطٔ کَا ٌَِ ٟائ ٔ ٔذ فٔي َٗ ِیئٔطٔ َٗا ََ ٢ص َّْ ٤اَ ٦و َٗا ََ َٗ ٢تا َد ُة َو ََ َن ٌِ َ ٥ُ ٠ا ِِ َ٘ ٟی َئ إ ٔ ََّ َ َ
ملسمنباربامیہ،اابؿرامؾ،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،انبابعسیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیےہرفامےتںیہہک
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکدہہیدے رکفاسپےنیلفاالاسصخش یک رطحےہ وجےق رک ےکدفابرہ لگنےل،رامؾ ےن
رفامایہکمہوتےقوکدفابرہےنلگنوکرحاؾایخؽرکےتںیہسجاکبلطمہیےہہکدہہیفاسپانیلرحاؾےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿرامؾ،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،انبابعسیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دہہیدےرکدفابرہےلانیل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 142

راوی ٣ :شذد ،یزیذ ،اب ٩زریٍ ،حشين٤ً ،زب ٩طٌیب ،كاؤض ،اب٤ً ٩ز

ض ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا حُ َشي ِْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ٔح َُّ ٔ ٟ ١ز ُج ٕ ١أَ ِ ٪ی ٌُِ ٔل َی ًَ ٔل َّی ّة أَ ِو یَ َض َب ص َٔب ّة َٓي َ َِ ٔج ٍَ ٓ َٔیضا إ ٔ ََّ ا َِ ٟواَ ٔ ٟذ ٓ ٔ َامی ی ٌُِ ٔلی
ًَبَّا ٕ
َٓ ١إٔذَا َطب ٔ ٍَ َٗا َئ ث ُ ًََّ ٥ا َد فٔي َٗ ِیئٔطٔ
َّ ١أ ٟذی ی ٌُِ ٔلی ا ِٔ ٌَ ٟل َّی َة ث ُ ََّ ٥ی ِز ٔج ٍُ ٓ َٔیضا ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِِٔ ٠ََٟب َیأِک ُ ُ
َوََ ٟذ ُظ َو ََ ٣ث ُ

دسمد ،سیدی ،انب زرعی ،نیسح ،رمعنب بیعش ،عاؤس ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
یسکآدیمےکےئلاجزئںیہنےہہکفہیسکوکہیطعدےایدہہیدےافررھپاےسفاسپےلےلوساےئابپےکہکوجفہاےنپےٹیبوک
دےاسوکفاسپےل اتکس ےہافراسصخش یک لاؽ وج ہیطعدےنیےک دعباےسفاسپولاٹا اتاسےتکیکرطح ےہوجوخبریسوہ
اھکےئافررھپےقرکدےافررھپےقرکےنےکدعبدفابرہلگنےل۔
رافی  :دسمد،سیدی،انبزرعی،نیسح،رمعنببیعش،عاؤس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
دہہیدےرکدفابرہےلانیل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 143

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ ب ٩زیذ٤ً ،زو ب ٩طٌیب

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕذ أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ
ِ َٗ ١ی َئطُ
َّ ١أ ٟذی َی ِشتََ ُّٔد َ٣ا َو َص َب ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِِٔ ٠ََٟب َی٘ٔی ُئ ٓ ََیأِک ُ ُ
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ

ٕ َٓ ُِ ٠ی ٌَز َِّٖ ب ٔ َ٤ا ا ِست َ ََ َّد ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی ِذ َٓ ٍِ إَِٔ ٟیطٔ َ٣ا َو َص َب
است َ ََ َّد ا َِ ٟواص ُٔب َٓ ُِ ٠ی َو َّٗ ِ
َٓإٔذَا ِ

امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،ااسہم نب زدی ،رمعف نب بیعش ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس
صخش یک  لاؽ وج ہبہ رکےن ےک دعب ولاٹ ےلاس ےتکیکیس ےہ وجےق رکےن ےک دعباینپےق وک اھکےئ بج ہبہرکےنفاال اینپ زیچ
فاسپےلوتوموہبہلاسےسفاسپےنیلاکببسوپےھچافروجہبہاسےنایکاھتےسفاسپرکدے۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ااسہمنبزدی،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ئ
یسکاکوکیاکؾرکےنرپدہہیدےنیاکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ئ
یسکاکوکیاکؾرکےنرپدہہیدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 144

راوی  :اح٤ذ ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب٣ ٩اٟکً ،بیذاہلل ب ٩ابي جٌرفْ ،اٟذ ب ٩ابي ً٤زاٗ ٪اس ٥حـور اِک ٦ػَّي
اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

اٟرسحٔ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َج ٌِ َرفٕ ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ٔ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ط َٔ ٍَ ْٔلَْٔیطٔ بٔظَ َٔا ًَ ٕة َٓأَص َِذی َٟطُ َص ٔذیَّ ّة
ً َِٔ ٤ز َ

اب اِّ ٟزبَا
ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘بََٔ ٠ضا َٓ َ٘ ِذ أَتَي بَا ّبا ًَو ّٔامی ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ

ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،رمعف نب امکل ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،اخدل نب ایب رمعاؿ اقمس وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجصخشےناےنپیسکاملسمؿاھبیئیکافسرشیکافررھپفہ
اسےسہلصںیموکیئدہہیاےسےجیھبافرہیوبقؽرکےلوتسپفہوسدےکاکیڑبےدرفازہںیمدالخوہایگ۔
رافی  :ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،رمعف نب امکل ،دیبعاہلل نب ایب رفعج ،اخدل نب ایب رمعاؿ اقمس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابپاےنپوٹیبںںیمےسضعبوکدہہیدےنیںیمرتحیجدےدفرسفںرپاساکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

ابپاےنپوٹیبںںیمےسضعبوکدہہیدےنیںیمرتحیجدےدفرسفںرپاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 145

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١ہظی ،٥سیارِ٣ ،يَہ ،داؤد ،طٌبي٣ ،حاٟذ ،اسٌ٤ی ١ب ٩سا ،٥ٟطٌبي ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظيَ

َّار َوأَ َِْ َ َََ٧ا ُِٔ٣ي ََةُ َوأَ َِْ َ َََ٧ا َدا ُودُ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي َوأَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣حاْ ٔ ٟذ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا َسی ْ
 ١بِ َُ ٩ساَّ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
 ١بِ َُ ٩سا ٩ِ ٣ٔ ٥ٕ ٔ ٟبَي ِ ٔن ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧ح َ٠نٔي أَبٔي ِ ُ ٧ح َّل َٗا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ِ ٔ ٧ح َّ ٠ة ُ ََُل ّ٣ا َٟطُ َٗا ََ٘ َٓ ٢اَِ ٟت َٟطُ أُم ِّي ًَ َِ ٤زةُ ب ٔ ُِ ٨ت َر َوا َح َة ائِتٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِطض ٔ ِذ ُظ َٓأتََي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َّ َ
اِ ُ ٧ ٪ح َّل َوإ ٔ ََّ ٤ِ ًَ ٪ز َة َسأ َ َِ ٟتنٔي أَ ِ ٪أ ُ ِطض ٔ َذ َک ًََّ َي
ِک ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط إِِّٔي َ َ ٧حُِ ٠ت ابِنٔي اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أ ِط َض َذ ُظ ٓ ََذ َ َ
اَٗ ٪ا ََٗ ََ ٢ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ب ٌِ ُف
ک َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَ ََ ٟ
ذََ ٔ ٟ
ک َوَْ ٟذ س َٔوا ُظ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َُ ٠َّ ُ ََٓ ٢ض ِ ٥أَ ًِ َل ِی َت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أَ ًِ َل ِی َت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َ
رس َک أَ ِ٪
َص ُؤ ََ ٔ
ئ ا َِ ٤ُ ٟح ِّذث ٔي َن َص َذا َج ِو ْر َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ص َذا َت ِ٠حٔئَ ْة َٓأ ِطض ٔ ِذ ًََّ َي َص َذا َُي َِ ٔی َٗا َِٔ٣ُ ٢ي ََةُ فٔي َحذٔیثٔطٔ أََِ ٟی َص َی ُ ُّ
َ
ک ٔ٩ِ ٣
َِک َُ ٣حاْ ٔ ٟذ فٔي َحذٔیثٔطٔ إ ٔ َُّ َٟ ٪ض َِِ ٠ًَ ٥ی َ
َیُٜوُ ٧وا ََ ٟ
ک فٔي ا َِ َِّ ٔ َٟواِ ٠ُّ ٟل ٕٔ َس َوائْ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أ ِطض ٔ ِذ ًََّ َي َص َذا َُي َِ ٔی َوذ َ َ

ک
َک ًََِ ٠یض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٟح ِّ ٙأَ َِ ٪یَ َ َُّ َ
وک َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود فٔي َحذٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَک ُ َّ ١بَٔ٨ی َ
ا َِ ٟح ِّ ٙأَ َِ ٪ت ٌِ ٔذ َ ٢بَ ِی َُ ٨ض ِ٤َ َٛ ٥ا أَ ََّ ٟ ٪
َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٥و َٟذ َٔک َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔي َْإ ٔ ٟذ ًَ َِّ ٩
اٟـ َحي ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕ
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ٓ ٔیطٔ أََ ٟ
َک بََ ُ٨
و ٪س َٔوا ُظ َو َٗا َ ٢أَبُو ُّ

َک َوَْ ٟذ َُيَُِ ُظ
أََ ٟ

ادمح نب لبنح ،میشہ ،ایسر  ،ریغہ ،داؤد ،یبعش ،اجمدل ،اامسلیع نب اسمل ،یبعش  ،نامؿ نب س ری ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل ےن ےھجم
ھچکدہہیدایاامسلیعنباسمل(وجرافیدحثی)فہےتہکںیہہکاکیالغؾوقؾفاولںےکدرایمؿرتشمکاھت ،نامؿنبس ریےتہکںیہ
ہک اںیہن (ریمے فادل وک) ریمی فادلہ ےن اہک ہک آپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انب ںیل اس دہہی رپ۔ ریمے فادل
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگافرآپےساسرافاہعقایبؿایکافروضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےفادلےن
رعض ایک ہک ںیم ےن اےنپ ےٹیب  نامؿ وک ھچک دہہی دای ےہ افر ( نامؿ یک فادلہ) رمعة ےن ھجم ےس اہک ہک ںیم آپ وک اس ہیطع رپ وگاہ
انبولں۔ وضحر یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اؿ ےس اہکہک ایک اہمترے افر یھب ےٹیب ںیہ نامؿ ےک العفہ؟ فہ ےنہک یگل ہک ںیم ےن اہک یج
اہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکمتےنبسوکاسیکلثمدہہیدای وج نامؿوکدایےہاوہنںےناہکہکںیہن۔ضعب
دحمنیث رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی وت ملظ افر زایدیت ےہ ہکبج دفرسے ضعب دحمنیث رفامےت

ںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیوتوبجمریںیمدہہیدانیےہاپساساعمہلمرپیسکافروکوگاہانبول۔اجمدلاینپ
رفاتیںیمذرکرکےتںیہہکاہمترےوٹیبںوکمترپقحےہہکمتاؿےکدرایمؿدعؽرکفشیجہکاؿےکافرپاہمتراقحےہہکفہ
اہمترے اسھت کین ولسک رکںی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک زرہی یک رفاتی ںیم ےہ ہک ضعب رفاة ےن الک ب ےک اافلظ
اامعتسؽرفامےئںیہافرضعبےنالکفدلکےکاافلظاامعتسؽےیکںیہہکبجانبایباخدلےنیبعشےسرمفیےہاکلونبؿوساہےک
اافلظاامعتسؽےیکںیہافراوبایحضلےن نامؿنبس ریےسرفاتیںیماکلفدلریغہےکاافلظذرکےیکںیہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،ایسر ،ریغہ،داؤد،یبعش،اجمدل،الیعمسنباسمل،یبعش ،نامؿنبس ری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابپاےنپوٹیبںںیمےسضعبوکدہہیدےنیںیمرتحیجدےدفرسفںرپاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 146

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظيَ،

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َح َّذثَنٔي ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ َُ ٩ب ٔظيَ ٕ َٗا َ ٢أَ ًِ َلا ُظ أَبُو ُظ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ک أَ ًِ َلی َ٤َ ٛا
ُ ََُل ّ٣ا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا صَ َذا ا ََِ ُِ ٟل َُٗ ٦ا َََُ ُ ٢لمٔي أَ ًِ َلأ٧یطٔ أَب ٔي َٗا َ ١َّ ُ ََٓ ٢إ ٔ ِْ َوت ٔ َ

َار ُد ِد ُظ
أَ ًِ َلا َک َٗا ََٗ ََ ٢ا َِ ٓ ٢

امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشہؾ نب رعفہ  ،نامؿ نب س ری ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن اںیہن الغؾ دہہی ایک وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیالغؾایکےہ؟اوہنںےناہکہیریماالغؾےہوجریمےفادلےنےھجمدہہیدایےہوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنوپاھچ ہک ایکریتے بساھبویئں وکہیطع دای ےہسجرطحہکےھجت ہیطع دایےہ ںیم ےناہکہک ںیہنرھپ رفامایہک اےس
فاسپرکدف۔

رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشہؾنبرعفہ ،نامؿنبس ری،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابپاےنپوٹیبںںیمےسضعبوکدہہیدےنیںیمرتحیجدےدفرسفںرپاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 147

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ،حاجب بٔ٣ ٩ـ ١ب٣ ٩ہ٠ب

ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظيَ ٕ
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٩حا ٔج ٔب بِ ٔ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ١بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ ٔذُٟوا بَي ِ َن أَ ِو ََد ٔ ُ ٥ِ ٛا ًِ ٔذُٟوا بَي ِ َن أَبِ َ٨ائٔ٥ِ ُٜ

امیلسؿ نب رحب ،امحد ،احبج نب لضفم نب بلہم ،اےنپفادل ےس رفاتیرکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ہک ںیم ےن  نامؿ نب س ری
ےسانسفہرفامرےہےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےنپوٹیبںےکدرایمؿدعؽایکرکف۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،احبجنبلضفمنببلہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
ابپاےنپوٹیبںںیمےسضعبوکدہہیدےنیںیمرتحیجدےدفرسفںرپاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 148

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩رآٍ ،یحیي ب ٩آد ،٦زہيَ ،ابوزبيَ ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩آ َد ََ ٦ح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ا َِ ٣زأَةُ َب ٔظيَ ٕاَ ِ ٧ح ِ ١ابِنٔي
ک َوأَ ِطض ٔ ِذ لٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتََي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِ ََ ٨ة ُٓ ََل َٕ ٪سأ َ َِ ٟتنٔي
ُ ََُل ََ ٣

أَ ِ ٪أََ ِ ٧ح َ ١ابِ ََ ٨ضا ُ ََُل ّ٣ا َو َٗاَِ ٟت لٔي أَ ِطض ٔ ِذ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ إ ٔ ِْ َو ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َُ ٠َّ ُ ََٓ ٢ض ِ ٥أَ ًِ َل ِی َت
ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أَ ًِ َل ِی َت ُط َٗا ََٗ ََ ٢ا ََِ ٠َٓ ٢ی َص َی ِؼُ٠حُ َص َذا َوإِِّٔي ََ أَ ِط َض ُذ إ ٔ ََّ ًََّ َي َح ٕٓٙ
دمحم نب راعف ،ییحی نبآدؾ ،زریہ ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک س ری ریض اہلل اعتیل ہنع یک ا ہیل ےن اؿ ےس اہک ہک اانپ الغؾ ریمے
ےٹیب وک دہہی رک دف افر اس رپ ریمےفا ےط روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وک وگاہ انب ول ،سپ س ری وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےکاپ ساحرضوہےئافررعضایکہکالفںیک یٹی(ریمیویبی)ےنھجمےساہکہکںیماسےکےٹیبوکالغؾدہہیرکدفںافراس ےن
ھجم ےس اہک ہک اس اعمہلم رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انبولں وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک اس
ےکاھبیئیھب ںیہ؟اوہنںےناہکہکیجاہں،رفامایہکمتبسوکفہدہہیدایےہوجاےسدایےہ،اہکہکںیہنرفامایہکہیاعمہلمحیحصںیہن
ےہافرںیمقحےکالعفہیسکاعمہلمرپوگاہںیہناتنب۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،زریہ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکوشرہیکااجزتےکریغبدہہیدےوتایکمکحےہ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وعرتاکوشرہیکااجزتےکریغبدہہیدےوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 149

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،داؤد ب ٩ابي ہ٨ذ ،حبیب٤ً ،زو ب ٩طٌیب

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٩دا ُو َد بِ ٔ ٩أَبٔي صٔ ِٕ ٨ذ َو َحبٔیبٕ ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َک َز ِو ُج َضا ً ِٔؼ ََ ٤ت َضا
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ُحو ُز َٔ َِ ٣زأَة ٕأَ ِْ ٣ز فٔي َ٣اَ ٔ ٟضا إٔذَا ََ ٠٣
ومیسنباامسلیع،امحد،داؤد نبایب دنہ،بیبح،رمعفنب بیعش،اےنپفادلےسافرفہ اؿ ےکدادا ےسرفاتی رکےت ںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیسکوعرتےکےئلاجزئںیہنہکفہاےنپامؽںیموکیئرصتػرکےبجکتہکاساکوشرہ
اسیکتمصعاکامکلےہینعیدقعاکنحبجکتابیقےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،داؤدنبایبدنہ،بیبح،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
وعرتاکوشرہیکااجزتےکریغبدہہیدےوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 150

راوی  :ابو کاْ ،١٣اٟذ ،اب ٩حارث ،حشين ً٤زو ب ٩طٌیبً ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّذثَ َ٨ا حُ َشي ِْن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ َِْ َ ََ ُظ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
ًَ ِ٤ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢یَحُو ُز َٔ َِ ٣زأَة ٕ ًَ ٔل َّی ْة إ ٔ ََّ بٔإٔذِ َٔ ٪ز ِو ٔج َضا
اوباکلم،اخدل،انباحرث،نیسحرمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
یسکوعرتےکےیلاجزئںیہنہکفہوشرہیکااجزتےکریغبوکیئہیطعایدہہیدے۔
رافی  :اوباکلم،اخدل،انباحرث،نیسحرمعفنببیعش،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعٰیاکایبؿ

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رمعٰیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 151

راوی  :ابو وٟیذ ،ہ٤اٗ ،٦تادہ ،نرض ب ٩ا٧ص ،بظيَ ،ب٧ ٩ہیک ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیذٔ َّ
رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظيَ ٔبِ َٔ ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذث َ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
اوبفدیل،رامؾ،اتقدہ،رضننب اسن،س ری،نب کیہن،اوبرہریہ ےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکرمعی
اجزئےہ۔
رافی  :اوبفدیل،رامؾ،اتقدہ،رضننباسن،س ری،نبکیہن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رمعٰیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 152

راوی  :ابو وٟیذ ،ہ٤اٗ ،٦تادہ ،حش ٩س٤زہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َح َّذثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ٠طُ
اوبفدیل،رامؾ،اتقدہ،نسحرمسہےسیھبیہیرفاتیوقنمؽےہ۔

رافی  :اوبفدیل،رامؾ،اتقدہ،نسحرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رمعٰیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 153

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابا ،٪یحیي  ،ابي س٤٠ہ

اَ ٪ی ُ٘و ُ٢
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحیَي ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّٔ َ ٧ ٪ب َّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی ُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟوص َٔب ِت َٟطُ
ومیسنباامسلیع،اابؿ،ییحی،ایبہملسےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایرکےتےھتہکرمعیاسصخشےک
ےئلےہسجوکدہہییکیئگوہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،ییحی،ایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رمعٰیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 154

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ٣ ،١ح٤ذ ب ٩طٌیب ،اوزاعي ،زہزی ،رعوہ ،جابز

ٔ
 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
رع َو َة ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َحاِ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ أَ َِْ َ ََِٔي اْلِ َ ِو َزاع ُّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أ ُ ًَِ ٔ٤ز ًُ َِ ٤زی َٓه ٔ َي َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َیزٔث ُ َضا ََ ٩ِ ٣یزٔث ُ ُط ًَٔٔ٘ ٩ِ ٣بٔطٔ
وملم نبلضف ،دمحم نب بیعش ،افزایع ،زرہی ،رعفہ ،اجرب ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
سجصخشےنرمعیایکینعیسکوکاترمعوکیئزیچدیفہاسیککلموہیگافراسےکدعباسےکفراثءیکوہیگ۔
رافی  :وملمنبلضف،دمحمنببیعش،افزایع،زرہی،رعفہ،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رمعٰیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 155

راوی  :اح٤ذ ب ٩حورای وٟیذ ،اوزاعي ،ابوس٤٠ہ ،جابز

ٔ
رع َو َة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ا َِ ٟح َوار ِّٔی َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاع ِّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َو ُ ِ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص ََ ٜذا َر َوا ُظ َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَب ٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ

ادمح نب وحرای فدیل ،افزایع ،اوبہملس ،اجرب اس دنس ےس یھب رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس ذموکرہ ابال دحثی یہ یک لثم رمفی ےہ
اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیرفاتیثیلنبدعسےنزرہی،اوبہملس،اجربےکرطقیےسایبؿیکےہ۔
رافی  :ادمحنبوحرایفدیل،افزایع،اوبہملس،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےنرمعیرکےتفتقفراثءاکیھبذترکہایکاساکایبؿ

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجصخشےنرمعیرکےتفتقفراثءاکیھبذترکہایکاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 156

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ثني ،بْش ب٤ً ٩ز ٣اٟک ،ا٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،جابز بً ٩بذاہلل

ک َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ض َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أ ُ ًَِ ٔ٤ز ًُ َِ ٤زی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ
ٔط َض ٕ

ائ َو َٗ ٌَ ِت ٓ ٔیطٔ ا َِ ٤َ ٟوار ُ
َٓإَٔ َّ ٧ضا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ی ٌُِ َلاصَا ََ َت ِز ٔج ٍُ إلٔ َي َّأ ٟذی أَ ًِ َلا َصا ْٔلََّ٧طُ أَ ًِ َلی ًَ َل ّ
ٔیث

دمحم نب ییحی نب افرس ،دمحم نب ینثم ،رشب نب رمع امکل  ،اسن ،انباہشب ،اوبہملس ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک وج صخش یھب رمعی رکے یسک ےک ےئل افراس ےکفراثء ےک ےئل وت فہاس ےک ےئل وہاگ ےسج دی یئگ ےہ
افریطعم(دےنیفاےل)یکرطػںیہنولےٹاگاسےیلہکاسےنااسیہیطعدایسجںیمریماثاجریوہیئگ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دمحمنبینثم،رشبنبرمعامکل،اسن،انباہشب،اوبہملس،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجصخشےنرمعیرکےتفتقفراثءاکیھبذترکہایکاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 157

راوی  :ححاد ب ٩ابویٌ٘وب ،ػاٟح ،اب ٩طہاب،

اب بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
وب َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وب َح َّذثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔي َی ٌِ ُ٘ َ

ٕ ًََّ َي اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي فٔي َٔ ِٔ ٟوطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اب َو َیزٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک َر َوا ُظ ًَ٘ٔی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
اب َوا ِْ ُتَ ٔ ٠
اب َو َر َوا ُظ َُِٓ ٠یحُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َِ ٣ٔ ٪ث ََ ١حذٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک
ٔط َض ٕ
اجحج نب اوبوقعیب ،اصحل ،انب اہشب ےس یھب یہی رفاتی اؿ یک دنس ےک اسھت وقنمؽ ےہ ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اسی یہ
دحثیلیقعافرسیدینبایببیبحےنانباہشبےسایبؿیکہکبجافزایعنعانباہشبفاےل رطقیںیماافلظاکاالتخػایکایگ
فلب
ےہافر جنبامیلسؿےنایسیکلثمرفاتییکےہ۔
رافی  :اجحجنباوبوقعیب،اصحل،انباہشب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجصخشےنرمعیرکےتفتقفراثءاکیھبذترکہایکاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 158

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا
ک َ٣ا ً ِٔظ َت َٓإَٔ َّ ٧ضا
ک َٓأ َ َّ٣ا إٔذَا َٗا َ ٢ه ٔ َي ََ ٟ
ک َؤٌَ٘ ٔ ٟب ٔ َ
ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َّاٟتٔي أَ َج َازصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢ه ٔ َي ََ ٟ
َت ِز ٔج ٍُ إلٔ َي َػاح ٔب ٔ َضا
ادمح نبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکفہرمعیسجوکوضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناجزئرفامایےہفہہیےہہکآدیمویںےہکہکہیزیچاہمترےافراہمترےفراثءےئلیکےہافرارگاسےناہکہکہیاہمترےےئلےہ
بجکتہکمت زدنہوہوتاسوصرتںیمفہوموہبہلےکرمےنےکدعبوموہبےکاپسفاسپولٹاجےئیگ،ینعیفاسپاسیک
تیکلمںیموہاجےئیگ۔

رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجصخشےنرمعیرکےتفتقفراثءاکیھبذترکہایکاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 159

راوی  :اسح ٙب ٩اسٌ٤ی ،١سٔیا ٪اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢

تُ ِزٗٔبُوا َو ََ ُت ٌِٔ٤زُوا ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ِرٗ ٔ َب َط ِیئّا أَ ِو أ ُ ًَِ ٔ٤ز ُظ َٓ ُض َو َ ٔ ٟو َرثَتٔطٔ

ااحسؼ نباامسلیع ،ایفسؿ انبرججی،اطعء،اجربریض اہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہکوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای
ہکمتولگرقبیایرمعیہنایکرکف،سپارگیسکےنیسکوکوکیئزیچرقبیرکدایایرمعیرکدایوتفہاسےکفراثءےکےئلوہیگ۔
رافی  :اقحسنبالیعمس،ایفسؿانبرججی،اطعء،اجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجصخشےنرمعیرکےتفتقفراثءاکیھبذترکہایکاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 160

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہٌ٣ ،اویہ ب ٩ہظا ،٦سٔیا ،٪حبیب ،اب ٩ابي ثابت ح٤یذ ،ارعد ،كار٣ ٚکي ،جابز بً ٩بذاہلل

َ
َ
َ
رع ٔد
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا ٌَُ ٣أو َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪حبٔیبٕ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أبٔي ثَاب ٔ ٕت ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕذ اْلِ ِ َ

ًَ ِ ٩كَارٔ ٕ ٚا ِ٤َ ٟک ِّ ِّي ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ًِ َلا َصا ابَِ ُ٨ضا

َحذٔی َ٘ ّة ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣خ ٕ٤ََ ٓ ١ا َت ِت َٓ َ٘ا َ ٢ابَِ ُ٨ضا إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ًِ َل ِیت َُضا َح َیا َت َضا َو َٟطُ إ ٔ ِْ َو ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه ٔ َي ََ ٟضا
ک
ک أَ ِب ٌَ ُذ ََ ٟ
َح َیا َت َضا َو َِ ٣و َت َضا َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َت َؼ َّذٗ ُِت ب ٔ َضا ًََِ ٠ی َضا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ

امثعؿ نبایب ہبیش ،اعمفہی نب اشہؾ،ایفسؿ،بیبح،انبایب اثتب دیم،ارعج ،عارؼیکم ،اجربنبدبعاہللےسرفاتی ےہہک وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلصیفرفامایہکاکیااصنریوعرتےکابرےںیمےسجاسےکےٹیبےناکیوجھکراکابغدہہیایکاھت
افرفہرمیئگیھتاسےکےٹیبےن اہکہکںیمےناےساسیکزدنیگکتےکےئلدایاھتافراسےکاھبیئیھبوموجدےھت،وضحرارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک ومت افر زدنیگ دفونں احوتلں ںیم ایس اک ےہ فہ ےنہک اگلہک ںیم ےن وت اس ابغ وک اےس دصہق ایک
اھت،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،رھپوتریتےےیلافرزایدہ دیعےہہکوتاےسفاسپےل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،بیبح،انبایباثتب دیم،ارعج،عارؼیکم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقبیٰ اکایبؿ
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رقبیٰ اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 161

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١ہظی ،٥داؤد ابوزبيَ ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا َدا ُو ُد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟز ِٗ َبي َجائٔزَ ْة ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا
ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا َو ُّ

ادمح نب لبنح ،میشہ  ،داؤد اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمعی اجزئ ےہ اس ےک الہ
ےئلیک(ینعیےسجدایایگےہ)افررقبییھباسےکالہےکےئلاجزئےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،داؤداوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
رقبیٰ اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 162

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ١ٌ٘٣ ،ب٤ً ٩زو ب ٩دی٨ار ،كاؤض ،ححز ،زیذ ب ٩ثابت

َ
ض ًَ ُِ ٩ح ِحز ٕ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت
َقأِ ُت ًََّ َي َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َح َّذث َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َٗا ََ َ ٢
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ًِ ََ ٤ز َط ِیئّا َٓ ُض َو ٤َ ٌِ ٤ُ ٔ ٟزٔظ ٔ َِ ٣ح َیا ُظ َو َ٤َ ٣ا َت ُط َو ََ تُ ِزٗٔبُوا ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِر َٗ َب َط ِیئّا َٓ ُض َو
َسبٔیُ ُ٠ط
دبع اہلل نب دمحم،لقعم نب رمعف نب دانیر ،عاؤس ،رجح ،زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک
سجےنیسکزیچوکرمعیرکدایوترمعمہلےسجوطبررمعیدیےہاسیک تیکلموہاجےئیگاسیکزدنیگںیمیھباسیکومتےکدعب
یھب،افررقبیہنایکرکفاپسارگیسےنرقبیایکیسکزیچاکوتفہاسیککلموہیگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،لقعمنبرمعفنبدانیر،عاؤس،رجح،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ

رقبیٰ اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 163

راوی ً :بذاہلل ب ٩جزاحً ،بیذاہلل ب٣ ٩وسيً ،ث٤ا ٪ب ٩اسود٣ ،حاہذ،

١
ا ٪بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َود ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ َٗا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
وسي ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩
ک
َخ ٔ٣نِّي َو َٔ ٨ِ ٣
َک َ٣ا ً ِٔظ َت َٓإٔذَا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َّ ٔ ٟرل ُج ٔ ١ص َُو َ ٟ
اٟز ِٗ َبي ص َُو أَ َِ ٪ی ُ٘و َِ ٢اْل ٔ ِن َشا ُ ٪صُ َو ٔ ٔ ِْ ٔ ٟ
ک َٓ ُض َو َٟطُ َوَ ٔ ٟو َرثَتٔطٔ َو ُّ
دبعاہللنبرجاح،دیبعاہللنب ومیس،امثعؿنباوسد،اجمدہےسرمفیےہہکاوہنںےنرفامایہکرمعیہیےہہکوکیئآدیمیسکآدیم
ےسےہکہکالفںزیچاہمترےےیلبجکتمتزدنہوہ۔وتابفہزیچےنیلفاےلیککلموہاجےئیگافراسےکفراثءیکہکبجرقبیہی
ےہہکااسنؿویںےہکہکفہزیچاہمترےافرریمےںیمےسدعبفاےلیکےہ،مہںیمےسوجدعبںیمرمےاگاسیکتیکلمرےہ
یگ۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،دیبعاہللنبومیس،امثعؿنباوسد،اجمدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعتسمرزیچےکامضؿےکایبؿںیم
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اعتسمرزیچےکامضؿےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 164

راوی ٣ :شذد ب٣ ٩رسہذ ،یحیي  ،اب ٩ابي رعوبہٗ ،تادہ ،حش ،٩س٤زہ،

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذدُ بِ ُِ َ ٣ُ ٩
رس َص ٕذ َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ

اَِ ٠ًَ ٪یطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ًََّ ٢ي ا َِ ٟی ٔذ َ٣ا أَ َْ َذ ِت َحتَّي تُ َؤ ِّد َی ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َش َٔ َ ٧ ٩س َي َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو أَ ٔ٣یَ ُ٨
ک ََ َؿ ََ ٤
دسمد نبرسمدہ،ییحی،انبایب رعفہب،اتقدہ،نسح،رمسہےس رفاتیےہہکوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکاہھت ےک
ذہمےہوجاسےنایلاہیںکتہکاسوکادارکدے۔رضحتنسح(وجرافیںیہ)وھبؽےئگںیہافررفامایہکفہاامتندارےہاس
ےکافرپوکیئامضؿںیہن۔
رافی  :دسمدنبرسمدہ،ییحی،انبایبرعفہب،اتقدہ،نسح،رمسہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اعتسمرزیچےکامضؿےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 165

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤ذ س٤٠ہ ،ب ٩طبیب ،یزیذ ب ٩ہارو ،٪رشیکً ،بذاٌٟزیز ب ٩رٓیٍ ،ا٣یہ ب ٩ػٔوا ٪ب ٩ا٣یہ اپ٨ے واٟذ

یک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ ِ٩
وَ ٪ح َّذث َ َ٨ا َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َو َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
رش ْ
ا ٪بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ٌَ َار ُٔ ٨ِ ٣ط أَ ِد َرا ًّا یَ ِو َ ٦حُ َ٨ي ِ ٕن َٓ َ٘ا َ ٢أَُ َِؼ ْب یَا
أ ُ ََّ ٣ی َة بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ

یذ ب ٔ َب ِِ َذا َد َوفٔي رٔ َوا َیتٔطٔ ب ٔ َواس ٕٔم َت َِي ُّ َْ ًََّ َي َُي َِ ٔصَ َذا
َُ ٣ح َُّ ٤ذ َٓ َ٘ا َ ََ ٢بَ ِِ ٣َ ْٙ ٤َ ًَ ١ـ ُ٤وْ َ ٧ة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص ٔذظ ٔرٔ َوا َی ُة َیز ٔ َ

نسحنبدمحمہملس،نببیبش،سیدینباہرفؿ،رشکی،دبعازعلسینبرعیف،اہیمنبوفصاؿنباہیماےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوزفہنینحےکدؿاؿےسھچکزرںیہاعتسمرںیلںیھت،ایکبصغرکرےہوہاےدمحمیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب اعریة ےل راہ وہں سج یک امضتن دی یئگ ےہ ،اامؾ اوبداؤد
رفامےتںیہ ہکہیرفاتیسیدینباہرفؿےندغبادںیمایبؿیکیھتہکبجاوہنںےنفاہطسوجرفاتیایبؿیکاسںیمھچکریغتےہاس
رفاتیےس۔

رافی  :نسحنبدمحمہملس،نببیبش،سیدینباہرفؿ،رشکی،دبعازعلسینبرعیف،اہیمنبوفصاؿنباہیماےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اعتسمرزیچےکامضؿےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 166

راوی  :بو بْک ب ٩ابي طیبہ ،جزیزً ،بذاٌٟزیز ب ٩رٓیٍ ،ا٧اضً ،بذاہلل ب ٩ػٔوا ،٪آ ٢ػٔواٛ ٪ے بٌف ٟوگوں سے

ا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ ِ ٩أَُ٧ا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ض ٔ ٩ِ ٣آ ًَٔ ٢ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َػٔ َِوا َُ ٪ص َِ ٨ِ ٔ ً ١ذ َک ٔ ٩ِ ٣س ََٔل ٕح َٗا ََ ًَ ٢و ّر أَ َِِ ُ ٦ؼ ّبا َٗا َ ََ ٢بَ َِ ًَ ١و ّر َٓأ َ ًَ َار ُظ َ٣ا بَي ِ َن ا َّٟث ََلث ٔي َن
اَ َ٘ َٔ َٓ ٪ذ َٔ ٨ِ ٣ضا
إلٔ َي اْلِ َ ِر َبٌٔي َن د ٔ ِر ًّا َوَُزَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َِ ٨ی ّ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا صُز ٔ َ ٦ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
وُ ٪جِ ٌَ ٔ٤ت دُ ُرو َُ َػٔ َِو َ
ْش َُ ٛ
َک َٗا َ ََ ٢یَا
ا ٪إَّٔ٧ا َٗ ِذ َٓ َ٘ ِذَ٧ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِد َراً َٔک أَ ِد َرا ًّا ٓ ََض َِ ١ن ِِ َز َُ ٟ ٦
أَ ِد َرا ًّا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ؼٔ َِو َ
ا ٪أَ ًَ َار ُظ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ی ُِش ٥َ ٔ ٠ث ُ َّ ٥أَ ِس٥ََ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ ْٔلَ َّ ٪فٔي َٗ ِٔ ٠بي ا َِ ٟی ِو َ٣َ ٦ا  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜیَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،رجری،دبعازعلسینبرعیف،اانس،دبعاہللنبوفصاؿ،آؽوفصاؿےکضعبولوگںےسدبعازعلسینبرعیفرفاتی
رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وفصاؿ ےس رفامای ہک اے وفصاؿ ایک اہمترے اپس ھچک اےہ ہ ےہ؟ اوہنں ےن وپاھچ ہک
اعریة اچےیہ ای ؼصیا فوصؽ رک رےہ وہ ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب اعریة۔ اوہنں ےن وضحر یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس وکسیتےس اچسیل ےکدرایمؿ زرںیہدںی ،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوزفہ نینح ںیمگنج رفامیئبج
رشمنیک وک زہتمی وہیئ وت وفصاؿ یک زروہں وک عمج ایک ایگ وت اؿ ںیم ھچک زرںیہ مگ وہ ںیئگ ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وفصاؿےسرفامایہکمہےنکشیباہمتریزروہںںیمےسدنچزرںیہ مگرکدیںیہوتایکمہںیہمتاسیکامضؿادارکدںی؟فہےنہکیگل
ہکںیہنایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےیلہکآجریمےدؽںیمفہابتںیہنےہوجاسرفزیھت۔
رافی  :وبرکبنبایبہبیش،رجری،دبعازعلسینبرعیف،اانس،دبعاہللنبوفصاؿ،آؽوفصاؿےکضعبولوگںےس

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

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اعتسمرزیچےکامضؿےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 167

راوی ٣ :شذد ،ابواحوؾً ،بذاٌٟزیز ب ٩رٓیًٍ ،لاء٧ ،اض ،ا ٢ػٔوا ،٪آ ٢ػٔواٛ ٪ے بٌف ٟوگوں ےن

اَٗ ٪ا َ ٢ا ِس َت ٌَ َار
ؾ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ئ ًَ َِ٧ ٩ا ٕ
ض ٔ ٩ِ ٣آ َٔ ٢ػٔ َِو َ
َّ
َّ
ِک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
دسمد ،اوباوحص ،دبعازعلسی نب رعیف ،اطعء ،انس ،اؽ وفصاؿ ،آؽ وفصاؿ ےک ضعب ولوگں ےن رفاتی ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناعتسمرںیلںیھتزرںیہآےگذموکرہابالدحثییہےہ۔
رافی  :دسمد،اوباوحص،دبعازعلسینبرعیف،اطعء،انس،اؽوفصاؿ،آؽوفصاؿےکضعبولوگںےن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اعتسمرزیچےکامضؿےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 168

راوی ً :بذاٟوہاب ،ب٧ ٩حذہ ،ابً ٩یاغ ،رشحبی ،١ب٣ ٩ش،٥٠

رش ِحبٔی َ ١بِ ِٔ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ِط َح َّذثَ َ٨ا ابِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة ا َِ ٟح ِو ٔ ُّ
غ ًَ َِ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َِّ َٗ ١ذ أَ ًِ َلی ک ُ َّ ١ذٔی َح َٕٓ ٙح َّ٘ ُط ٓ َََل َو ٔػ َّی َة َ ٔ ٟوار ٕٔث َو ََ تُ ِ ُٙٔ ٔ٨ا ِ٤َ ٟزِأَةُ

َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔضا إ ٔ ََّ بٔإٔذِ َٔ ٪ز ِو ٔج َضا َٓ٘ٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََ َّ
 ١أَ َِ ٣وا٨َ ٔ ٟا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َِ ٌَ ٟو ُر َُ ٣ؤ َّدا ْة
اٟل ٌَ َاَٗ ٦ا َ ٢ذَا َک أَٓ َِـ ُ

َوا َِ ٨ِ ٔ٤ٟح ُة َِ ٣ز ُدو َد ْة َو َّ
اٟذیِ ُٔ ِ٘ ٣َ ٩ض ٌّي َواٟزًَّ ٔی َُُ ٥ار ْٔ٦

دبعاولاہب،نبدجنہ،انبایعش،رشلیبح،نبملسمےسرفاتیےہہکںیمےناوبامہمریضاہللاعتیلہنعےسانسفہرفامےتےھتہک
ںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےس انسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسانسآپرفامےتےھتہکاہللاعتیلےنرہاصبحقحوکاساکقحاطعرفامایےہذہلافارثےکفا ےطوکیئفتیصںیہنریھک
افر ہن یہ وعرت اےنپ رھگ ےس وکیئ زیچ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب رخچ رک یتکس ےہ اہک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان یھب
ںیہندےیتکس؟رفامایہکفہوترامرےامولںںیمالضفےہرفامایہکاعریةوکفاسپرکانرضفریےہہحنمولاٹیئاجےئیگافردنیاداایک
اجےئاگافراضنمامضؿدےنیاکاپدنبوہاگ۔
رافی  :دبعاولاہب،نبدجنہ،انبایعش،رشلیبح،نبملسم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اعتسمرزیچےکامضؿےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 169

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩شت٤ز ،حبا ٪ب ٩ہَل ،٢ہظاٗ ،٦تادہً ،لاء ب ٩ابي رباح ػٔوا ٪ب ٩یٌَّي ،اپ٨ے واٟذ یٌَّي

ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح ًَ ِ٩
رف ُّی َح َّذثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َتِّ ٔ٤ز ا ِِ ٌُ ٟؼ ُ ٔ
ک ُر ُسَّٔي َٓأ َ ًِ ٔلض ٔ ِ ٥ث َ ََلث ٔي َن د ٔ ِر ًّا
ا ٪بِ َٔ ٩ی ٌَِّ َي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َت ِت َ
َػٔ َِو َ

َوثَ ََلث ٔي َن َبٌٔي َّا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًَ َو ْر َِ ٣ـ ُ٤وْ َ ٧ة أَ ِو ًَ َو ْر َُ ٣ؤ َّدا ْة َٗا َ ٢بَ َِ ٣ُ ١ؤ َّدا ْة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َحبَّا َُْ ٪ا ُ ٢ص ََٔل ٕ٢
اٟزَّائٔ ِّي
اربامیہ نب رمتسم ،ةحؿ نب الہؽ ،اشہؾ ،اتقدہ ،اطعء نب ایب رابح وفصاؿ نب یلعی ،اےنپ فادل یلعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن

رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک بج ریمے اقدص اہمترے اپس آںیئ وت اںیہن سیت زرںیہ ددیانی
افرسیتافٹنددیانی۔فہےتہکںیہہکںیمےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیاعریةومضمہنوہںیگ،ینعیاساکامضؿاداایک
اجےئاگایاعریةومداہ۔ےکوطررپںیلےگآپےنرفامایہکہکلبومداہےکوطررپینعیںیھمتفاسپلماجںیئیگ۔
رافی  :اربامیہنبرمتسم،ةحؿنبالہؽ،اشہؾ،اتقدہ،اطعءنبایبرابحوفصاؿنبیلعی،اےنپفادلیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنیسکیکوکیئزیچاضعئرکدیوتایسےکلثموطبراتفاؿادارکے
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجےنیسکیکوکیئزیچاضعئرکدیوتایسےکلثموطبراتفاؿادارکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 170

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ح٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ثنيْ ،اٟذ ،ح٤یذ ،ا٧ص

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕذ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪ذ َب ٌِ ٔف ن َٔشائٔطٔ َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت إ ٔ ِح َذی أ ُ ََّ ٣ضا ٔ
َرضبَ ِت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ ٨٣ي َن ََْ ٍَ ٣اد ٔ َٔ ٣ضا َٗ ِؼ ٌَ ّة ٓ َٔیضا ك َ ٌَ ْاَٗ ٦ا ََ َ ٓ ٢
َّ َ
َّ
َّ
َخی
ٔرس َتي ِ ٔن ٓ ََـ َّ ٥إ ٔ ِح َذاص َُ٤ا إلٔ َي اْلِ ُ ِ َ
رس ِت ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَ َة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثني َٓأ َْ َذ أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِلَ ِ ٜ
ب ٔ َی ٔذ َصا ََٓ َ َٜ
َٓ َح ٌَ َ ١یَ ِح ََٔ ٓ ٍُ ٤یضا َّ
اٟل ٌَ َاَ ٦و َی ُ٘و ََُ ُ ٢ار ِت أ ُ َُّ ٥ِ ُٜ٣زا َد ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي کُُ٠وا َٓأَکَُ٠وا َحتَّي َجائ َ ِت َٗ ِؼ ٌَت َُضا َّاٟتٔي فٔي بَ ِیت َٔضا ث ُ َّ٥
َّ
َفُُوا ٓ ََذ َٓ ٍَ ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَ َة اٟؼَّ ٔحی َح َة إلٔ َي اَّ ٟز ُسو ٔ٢
َر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َي َِٔ ٟٔى َحذٔیثٔ َُ ٣ش َّذد ٕ َٗا َ ٢کُُ٠وا َو َح َب َص اَّ ٟز ُسو ََ ٢وا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَ َة َحتي َ َ
َو َح َب َص ا ُِ ِٜ٤َ ٟش َور َة فٔي بَ ِیتٔطٔ

دسمد ،ییحی ،ح ،دمحم نب ینثم ،اخدل  ،دیم ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ضعب ازفاج
رہطماتےکاپسےھتوتااہمتاوملنینمںیمےساکیےناےنپاخدؾےکاہھتاکی ایپہلاھکےناکاجیھبرافیےتہکںیہہکاوہنںےن

اس ایپہل رپ اہھت امر رک اےس وتڑ دای۔ انب اینثمل رافی ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وٹےٹ وہےئ ایپہل ےک
دفونںڑکٹفںوکااھٹرکاکیدفرسےںیمالمدایافراسںیماھکانعمجرکانرشفعرکدای افرآپےنرفامایہکاہمتری(احصہبرکاؾیک)
امں وک ریغت آیئگ۔ انب اینثمل ےن اانت ااضہف ایک ےہ ہک وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک اھکؤ انچہچن بس ےن اھکایل۔
ٰیتحہک اؿےکرھگےساھکےن اکایپہلآایگآپ ےنرفامایہکہکاھکؤاساخدؾوکرفکایل ا فرایپہلیھبرفکایلاہیںکت ہکبس اھک
یپرکافرغوہےئگرھپحیحصایپہلاخدؾوکدایافروٹاٹوہاایپہلاےنپرھگںیمرفکایل۔
رافی  :دسمد،ییحی،ح،دمحمنبینثم،اخدل ،دیم،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
سجےنیسکیکوکیئزیچاضعئرکدیوتایسےکلثموطبراتفاؿادارکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 171

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا،٪

رس َة ب ٔ ِ٨تٔ َد َجا َج َة َٗاَِ ٟت َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّذثَنٔي َُِٓ ٠ی ْت ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی ًَ َِ ٩ج ِ َ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َ٣ا َرأَیِ ُت َػان ٔ ٌّا كَ ٌَا ّ٣ا ِٔ ٣ث ََ ١ػ ٔٔ َّی َة َػ َِ ٌَ ٨ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ ٌَا ّ٣ا ٓ ََب ٌَ َث ِت بٔطٔ َٓأ َ َْ َذِٔي
 ١ك َ ٌَإ ٦
 ١إَٔ٧ا ٕ
ئ َوكَ ٌَ ْاِ ٣ٔ ٦ث ُ
رس ُت ِاْلَٔ٧ا َئ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ََ َّٔ ٛارةُ َ٣ا َػ َُ ٌِ ٨ت َٗا َ ٢إَٔ٧ائْ ِٔ ٣ث ُ
أَ َِٓ َ ِْ َ َٜ َٓ ١

دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،رفاتی رکیت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رضحت ہیفص شیج اھکان اکپےن فاال ںیہن داھکی
اوہنںےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلاھکانایترایکافراےسآپےکاپساجیھبےھجمریغتآیئگوتںیمےنربنتوتڑدای
ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ہک اس اک ایک افکرہ ےہ وج ںیم ےن ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ربنت ،ربنت شیج افر اھکان
اھکےنشیج۔

رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿاجونرفںاکایبؿوجیسکوقؾیکیتیھکربابدرکدںی
ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اؿاجونرفںاکایبؿوجیسکوقؾیکیتیھکربابدرکدںی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 172

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ثابتً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رحا ٦ب٣ ٩حیؼہ،

رحا ٔ ٦بِ َٔ ٣ُ ٩حی َِّؼ َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ َ ٩
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َد ََِْ ٠ت َحائ َٔم َر ُج َٕٓ ١أَٓ َِش َذ ِت ُط ًََِ ٠یض ٔ َِ َ٘ َٓ ٥ضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي أَصِ ٔ١
أَبٔیطٔ أَ ََّ٧ ٪ا َٗ ّة ََ َ َ٠ِ ٔ ٟا ٔ

اْلِ َ َِ ٣وا ٔ ٢حِٔٔوَ َضا بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َو ًََّ َي أَصِ ٔ ١ا َِ ٤َ ٟواشٔي حِٔٔوَ َضا ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١

ادمح نب دمحم نب اثتب ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رحاؾ نب ہصیحم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رباء نب اعذب یک اکی افینٹن یسک آدیم
ےکابغںیمدالخوہیئگافرےسابتہرکڈاالروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسابرےںیم ہلصیفرفامایہکالہاوماؽدؿںیموت
وخدافحتظرکںیہکبجراتںیماجونرفںےکاماکلؿاسیکافحتظرکںی۔
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رحاؾنبہصیحم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخاکایبؿ
اؿاجونرفںاکایبؿوجیسکوقؾیکیتیھکربابدرکدںی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 173

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ ،رحا ٦ب٣ ٩حیؼہ ،بزاء بً ٩ازب سے

ئ بِ ٔ٩
رحا ٔ ٦بِ َٔ ٣ُ ٩حی َِّؼ َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩ا ََِ َ َٟا ٔ
رف َیاب ٔ ُّي ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ َ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
ًَاز ٕٔب َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت َُ ٟط َ٧ا َٗ ْة َؿارٔیَ ْة ٓ ََذ ََِْ ٠ت َحائ ّٔلا َٓأَٓ َِش َذ ِت ٓ ٔیطٔ ََٓ ُ َِّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠یضا َٓ َ٘ َضي أَ َّ٪

حٔٔ َِى ا َِ ٟح َوائ ٔٔم بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ ًََّ َي أَصَِ ٔ ٠ضا َوأَ َّ ٪حٔٔ َِى ا ِ٤َ ٟا ٔط َی ٔة ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ًََّ ١ي أَصَِ ٔ ٠ضا َوأَ ََّ ًََّ ٪ي أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟا ٔط َی ٔة َ٣ا أَ َػابَ ِت َ٣ا ٔط َی ُت ُض ِ٥
ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
ومحمد نب اخدل ،رحاؾ نب ہصیحم ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک رامرے اپس اکی اصقنؿ ناچہےن فاےل افینٹن یھت
اکیرمہبتفہاکیابغںیمدالخوہیئگافراےساصقنؿاچنہپایاسابرےںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوگتفگوہیئآپ
ےنرفامایہکابوغںیکدؿںیمافحتظرکاناؿےکاماکلؿےکذہمںیہہکبجاجونرفںیکراتےکفتقافحتظرکاناؿےکاماکلؿرپ
ےہ،افرارگراتےکفتقارگاجونرفںےسیسکتیھکوکاصقنؿفریغہاچنہپوتاؿےکاماکلؿےسایلاجےئاگ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رحاؾنبہصیحم،رباءنباعزبےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دہعہاضقءبلطرکےناکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دہعہاضقءبلطرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 174

راوی  :نص بًَّ ٩يٓ ،ـی ١ب ٩س٠امی٤ً ،٪زو ب ٩ابي ً٤ز ،سٌیذ

 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َََََِْ٧ا ُٓ َـ ِی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ

َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ول ٔ َي ا َِ َ٘ ٟـا َئ َٓ َ٘ ِذ ذُبٔحَ بٔ َِي َِ ٔ ٔس ِّٜي ٕن

رصننبیلع،لیضف نبامیلسؿ،رمعف نبایبرمع،دیعسےسرفاتیےہیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکےسج اضقاک بصنم
رپسدایکایگفہریغبرھچیےکذحبرکدایایگ۔
رافی  :رصننبیلع،لیضفنبامیلسؿ،رمعفنبایبرمع،دیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دہعہاضقءبلطرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 175

راوی  :نص بًَّ ٩ي بْش ب٤ً ٩زً ،بذاہلل ب ٩جٌرفً ،ث٤ا ٪ب٣ ٩ح٤ذ ،ارعد

َ
َ
رع ٔد
ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َِْ َ َََ٧ا بٔ ِ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
ا ٪بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اْلِ ِْ َٔ ٨س ِّي ًَ ِ ٩ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی َواْلِ ِ َ

ض َٓ َ٘ ِذ ذُبٔحَ بٔ َِي َِ ٔ ٔس ِّٜي ٕن
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٩ِ ٣َ ٢ج ٌٔ ََٗ ١ا ٔؿ ّیا بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

رصن نب یلع رشب نب رمع ،دبعاہلل نب رفعج ،امثعؿ نب دمحم ،ارعج ےتہک ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ولوگں
ےکدرایمؿاقیضانبدایایگفہریغبرھچیےکذحبرکدایایگ۔
رافی  :رصننبیلعرشبنبرمع،دبعاہللنبرفعج،امثعؿنبدمحم،ارعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقیضارگہلصیفںیمیطلغرکدےوتاساکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضارگہلصیفںیمیطلغرکدےوتاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 176

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩حشا ٕ٠ْ ،٪ب٠ْ ٩یٔہ ،ابوہاط ،٥ابوبزیذہ

اَّ ٪
َٕ بِ ُٔ٠َْ ٩ی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔي َصا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ح َّش َ
اٟش ِ٤تٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُْ ٠
رع َٖ ا َِ ٟح ََّ َ٘ َٓ ٙضي بٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ُ٘ ٟـاةُ ثَ ََلثَ ْة َواح ْٔذ فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َواث ِ َ٨ا ٔ ٪فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٓأ َ َّ٣ا َّأ ٟذی فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََ
َف ُج ََْ ١
ض ًََّ َي َج ِض ُٕ َٓ ١ض َو فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَب ُو َدا ُود َو َص َذا أَ َػ ُّح
رع َٖ ا َِ ٟح ََّ َٓ ٙح َار فٔي ا ُِ ٟحُ َٓ ٥ٔ ِٜض َو فٔي ا٨َّ ٟارٔ َو َر ُج َْ َٗ ١ضي ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
َو َر ُج َْ َ ١
َط ِی ٕئ ٓ ٔیطٔ َی ٌِنٔي َحذ َ
ٔیث ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ا َِ ُ٘ ٟـاةُ ث َ ََلثَ ْة

دمحمنباسحؿ ،فلخنب ہفیلخ ،اوباہمش ،اوبربدیہ ےسرفاتی ےہہک یبناپک یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاقیض نیتمسق ےک
ںیہ۔اکیمسقتنجںیماجےئیگافردفںیمسقمنہجںیماجںیئیگ۔سپوجتنجںیماجےئیگفہاقیضوہنجںےنقحوکناچہانافرایس
ےک اطمقب ہلصیف ایک افر فہ اقیض وج قح وک ناچہےنن ےک ابفوجد ہلصیف ںیم ملظرکے فہ منہج ںیم اجےئ اگ افر فہ اقیض سج ےنولوگں
ےکےئلاہجتلےکاسھتہلصیفایکفہیھبمنہجںیماجےئاگ۔
رافی  :دمحمنباسحؿ،فلخنبہفیلخ،اوباہمش،اوبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضارگہلصیفںیمیطلغرکدےوتاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 177

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہ ًبذاٌٟزیز یٌني اب٣ ٩ح٤ذ یزیذ بً ٩بذاہلل ب ٩ا٬ٟاد ٣ح٤ذ ب ٩ابزا٫ی ٥برس ب ٩سٌیذ ابي
و ٗیص ٣ولي ً٤ز ب ٩اٌٟاؾ حرضت ً٤ز بً ٩اؾ

رس َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ أَ َِْ َ ََِٔي یَز ٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاد ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
اؾ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥بُ ِ ٔ
اؾ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
رس بِ َٔ ٩س ٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي َٗ ِی ٕص َِ ٣ول َي ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َ
ْک بِ ٔ٩
اب َٓ َُ ٠ط أَ ِج َزا َٔ ٪وإٔذَا َح ََٓ ٥َ ٜا ِج َت َض َذ َٓأ َ ِْ َلأ َ َٓ َُ ٠ط أَ ِج ْز َٓ َح َّذث ِ ُت بٔطٔ أَبَا بَ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َح َ ٥َ ٜا َِ ٟحآَ ٥ُ ٔ ٛا ِج َت َض َذ َٓأ َػ َ
َحزَِ٘ َٓ ٕ ٦ا َ ٢صَ ََ ٜذا َح َّذثَنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ دبعازعلسی ینعی انب دمحم سیدی نب دبعاہلل نب ااھلد دمحم نب اربامیہ رسب نب دیعس ایب ف سیق ومیل رمع نب ااعلص
رضحت رمع نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج احمک وکیئ ہلصیف رکے افر اس ںیم
ااہتجدرکےوتارگفہحیحصوہوتاسوکدفرہاارجےلمےگافرارگہلصیفںیمااہتجدرکےافراطخءرکےوتاےساکیارجےلماگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہدبعازعلسی ینعیانبدمحمسیدینبدبعاہللنبااھلددمحمنباربامیھرسبنبدیعسایبفسیقومیلرمعنب
ااعلصرضحترمعنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضارگہلصیفںیمیطلغرکدےوتاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 178

٣وسي ب٧ ٩حذہ ،یزیذ بً ٩بذاٟزح ،٩٤ابوٛثيَ،
راوی ً :باض٤ً ،ز ب ٩یو٧صَ٣ ،لز ٦ب٤ً ٩ز ،ت ٰ

وسي بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َیزٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ
َّاض ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذث َ َ٨ا ََُ ٣لز ُٔ ٦بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذثَنٔي َُ ٣
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ْ

اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وص َُو أَبُو َٛثٔيَ ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢كَََ ٠ب َٗ َـا َئ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َحتَّي

َی َ٨ا َٟطُ ث ُ َََّ ٠َُ ٥ب ًَ ِذُٟطُ َج ِو َر ُظ َٓ َُ ٠ط ا َِ ٟح َُّ ٨ة َو َََ ٠َُ ٩ِ ٣ب َج ِو ُر ُظ ًَ ِذ َٟطُ َٓ َُ ٠ط ا٨َّ ٟا ُر

ابعس ،رمع نب ویسن ،المزؾ نب رمع ،ومٰیس نب دجنہ ،سیدی نب دبعارلنمح ،اوبریثک ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن رفامای ہک سج صخش ےن املسمونں ےک دہعہ اضق وک بلط ایکیتحہک اےس اپ ایل رھپ اس اک دعؽاس ےکملظ رپ اغبل آ اجےئ وت اس
ےکےئلتنجےہافرارگاساکملظاسےکدعؽرپاغبلآاجےئوتاسےکےئلمنہجےہ۔
رافی  :ابعس،رمعنبویسن،المزؾنبرمع،تومٰیسنبدجنہ،سیدینبدبعارلنمح،اوبریثک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضارگہلصیفںیمیطلغرکدےوتاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 179

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،ابي یحیي  ،زیذ ب ٩ابي زرٗاء ،اب ٩ابي ز٧ادً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل بً ٩تبہ،

ئ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ٔ ٩أَبٔي یَ ِحیَي اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذث َ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
ک ص ُِ ٥ا ُِٔ َ َٟ
ئ
وَ ٪ص ُؤ ََ ٔ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢و ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِح ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٓأُو َٟئ ٔ َ
و ٪إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ ا َِٟٔا ٔس ُ٘ َ
اَف َ
ت َّ
ِاْل َیا ٔ
َقیِوَ َة َوا٨َّ ٟـٔيَ ٔ
اٟث ََل ٔث َ٧زََِ ٟت فٔي ا َِ ٟی ُضود ٔ َْ َّ
اػ ّة فٔي َُ
َتحُک
ْ
َ
َ
ْ
ْ
الَ
اربامیہنبزمحہ،ایبییحی،زدینبایبزراقء،انبایبزاند،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رفامےتںیہہکآتیَ ،،فنَمْمَلْ م ِبأ َ ر
ن َؽ ّ ُ
ئ
فَل ُھ ْم ْ َ
ُفؿ۔کتنیتآتی۔وہیدویںےکابرےںیمانزؽوہںیئ۔ابوصخلصوہیدینبرقہضیافرینبریضنےکابرےںیم۔
َفَُ َ َِ
اْلرِف َ
رافی  :اربامیہنبزمحہ،ایبییحی،زدینبایبزراقء،انبایبزاند،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضارگہلصیفںیمیطلغرکدےوتاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 180

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ثني ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،رجاءً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩بْش ،ارز،ٚ

ئ َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ر َجا ٕئ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

اب َ ٨ِ ٔ ٛذ َة َوأَبُو َِ ٣ش ٌُود ٕ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َجاْ ٔ ٟص فٔي َح ِٕ َ٘ ٠ة
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩بٔ ِْشٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی اْلِ َ ِز َر َٔٗ ٚا ََ ٢د َْ ََ ١ر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَبِ َو ٔ
َ َ َ
َ
ا٪
َف َ٣ا ُظ بٔطٔ َو َٗا َِ ٣َ ٢ط إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
َٓ َ٘ َاَ أ ََ َر ُج ْ ١یُ َُ ِّٔ ٨ذ بَ ِی َ٨َ ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َِ٘ ٠ةٔ أَ٧ا َٓأ َْ َذ أبُو َِ ٣ش ٌُود ٕ ًَٔ ٛا َٔ ٩ِ ٣ح ّصي َ َ
رس َُ إلٔ َي ا ُِ ٟح ِ٥ٔ ٜ
ْک ُظ اَّ ٟت َ ُّ
یُ ِ َ
دمحمنبالعء،دمحمنبینثم،اوباعمفہی،اشمع،راجء،دبعارلنمحنبرشب،ارزؼ،رفامےتںیہہکدفدنکیااخشصدرفازہےسدالخوہےئ
افررضحتاوبوعسمدےھٹیبوہےئےھتاکیدارئہںیم۔اؿدفونںےنرعضایکہکایکوکیئآدیمےہوجرامرےدرایمؿہلصیفرکے
اس ہقلح ںیم ےھٹیب وہےئ اکی صخش ےن اہک ںیم۔ رضحت اوبوعسمد ااصنری ےن اکی یھٹم رکنکایں ںیل افر اےس دے امرںی افر اہک
ہکرہھٹاجوگایہکاندنسپایکہلصیفرکےنںیمدلجابزیوک۔
رافی  :دمحمنبالعء،دمحمنبینثم،اوباعمفہی،اشمع،راجء،دبعارلنمحنبرشب،ارزؼ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقبلطرکےنافراسںیمدلجیرکےناکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقبلطرکےنافراسںیمدلجیرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 181

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،ارسائیً ،١بذاًََّي ،بَل ،٢ا٧ص ب٣ ٩اٟک سے

َ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
رسائ ٔی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِ َ

اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ُوک ٔ َ ١إَِٔ ٟیطٔ َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَ ِلِ ُ٠ب ُط َوَ ٥َِ ٟی ِش َتٌ َِِٔ ٠ًَ ٩یطٔ أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ََّ٠َ ٣ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢كَََ ٠ب ا َِ َ٘ ٟـا َئ َوا ِس َت ٌَ َ
ی َُش ِّذ ُد ُظ
دمحمنبریثک،ارسالیئ،دبعاالیلع،البؽ،اسننبامکلےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش ےن دہعہ اضقء بلط ایک افر اس رپ ولوگں ےس دمد اچیہ وت فہ ایس ےک رپسد رک دای اجےئ اگ۔ افر
سجےناےسبلطںیہنایکافرہنولوگںےساساعمہلمرپدمداچیہاےسدہعہاضقلمایگوتاکیرفہتشاہللاعتیلانزؽرفامےتںیہوج
اسےکاعمالمتوکدرتسرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ارسالیئ،دبعاالیلع،البؽ،اسننبامکلےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقبلطرکےنافراسںیمدلجیرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 182

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١یحیي ب ٩سٌیذَ ،قہ بْ ٩اٟذ ح٤یذ ب ٩ہَل،٢

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ُ ََّقةُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُذ بِ ُ ٩صٔ ََل َٕ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو ب ُ ِز َد َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َ ًََّ ١ي ًَ َ٨َ ٔ ٠٤ا َ ٩ِ ٣أَ َرا َد ُظ
وسي َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩َِ ٟ ٥َ ٠ن ِش َت ٌِ ١َ ٔ٤أَ ِو ََ َن ِش َت ٌُِ ٔ٤
أَبُو َُ ٣
ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،رقہنباخدل دیمنبالہؽ،اوبربدہ،اوبومیسےسرفاتیےہہکیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای

ہکمہرہسگاعلمںیہنانبںیئےگایرفامایہکاےساعلمںیہنانبںیئےگاےنپاومررپوجاےسبلطرکےاگ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،رقہنباخدل دیمنبالہؽ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روشتیکربایئےکایبؿںیم
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
روشتیکربایئےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 183

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابي ذئب ،حارث بً ٩بذاٟزح ٩٤ابي س٤٠ہً ،بذاہلل ب٤ً ٩ز و

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٢
َ ٩َ ٌََ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّاشٔي َوا ِِ ٤ُ ٟز َتشٔي
ادمحنبویسن،انبایب ذبئ،احرثنبدبعارلنمحایبہملس،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
تنعلرفامیئےہروشتےنیلافرروشتدےنیفاےلرپ۔
رافی  :ادمحنبویسن،انبایبذبئ،احرثنبدبعارلنمحایبہملس،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعؽوکحتمافراقویضںوکےنلمفاےلدہاایاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

امعؽوکحتمافراقویضںوکےنلمفاےلدہاایاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 184

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابي ْاٟذٗ ،یصً ،ذی ب٤ً ٩يَہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َْإ ٔ ٟذ َح َّذثَنٔي َٗ ِی ْص َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَذ ُّٔی بِ ُ٤َ ًُ ٩ي ِ ََ َة ا ِل ٔ٨ِ ٜذ ُّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اض َ٨َ َٟ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١َ ٤ِّ ًُ ٩ِ ٣ا ًََّ َي ًَ ََ َٜ َٓ ١ٕ ٤ت َ٨َ ٤ا ُٔ ٨ِ ٣ط ِٔ ٣خ َی ّلا ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗطُ َٓ ُض َو ُ ٌَُّ ١یأتِ ٔي بٔطٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َاک َٗا َ٢
َک َٗا ََ ٢و َ٣ا ذ َ
یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ِس َودُ َٛأَِِّي أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٗ َِب ًَِ ١نِّي ًَ ََ ٠٤
اس َت ٌِ َ٨َ ٠ِ ٤ا ُظ ًََّ َي ًَ ََِ ٠َٓ ١ٕ ٤یأ ِ ٔ
ت بٔ َ٘ٔ٠یٔ٠طٔ َو َٛث ٔئَظ ٔٓ ََ٤ا أُوت َٔي ُٔ ٨ِ ٣ط أَ َْ َذ ُظ
ک َت ُ٘و َُ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٗا ََ ٢وأََ٧ا أَُٗو ُ ٢ذََ ٔ ٟ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َ
ک َِ ٩ِ ٣

َو َ٣ا ُ٧ه ٔ َي ًَ ِ٨طُ اَ ِ ٧ت َهي

دسمد،ییحی،اامسلیع نبایب اخدل،سیق ،دعی نب ریمعہےس رفاتیےہہک یبناپک یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای ہک اےولوگ مت
ںیم ےس وج صخش رامرے یسک اکؾ رپ اعلم رقمر وہ ،رھپ فہ مہ ےس اکی داھےگ ای اس ےس ھچک مک یھب اپھچےئ اگ وت فہ ایختن ےہ افر
ایقتمےک رفزاسےکاسھتآےئاگ(ہیابتنسرک)اکیاکےلرگنےکااصنریاحصیبریضاہللاعتیلہنعڑھکےوہےئوگایہک
ںیم اںیہن دھکی راہ وہں افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ لمع ھجم ےس فاسپ ےل ےئجیل
(اغابلوضحرےناںیہنیسک اکؾرپاعلمانبایاھت)آپےنرفامایفہایکےہاوہنںےناہکہکںیمےنآپےسانسےہہکآپالفںالفں
ابترفامرےہےھتآپےنرفامایہکافرںیموتہیاتہکوہںہکےسجمہیسکاکؾرپرقمروتفہامتؾآدیموخاہفہوھتڑیوہایزایدہرامرے
اپسےلآےئافروجھچکدےدایاجےئفہےلےلافرسجےسعنمرکدایاجےئاسےسرکاجےئ۔
رافی  :دسمد،ییحی،الیعمسنبایباخدل،سیق،دعینبریمعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلصیفسکرطحایکاجےئ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

ہلصیفسکرطحایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 185

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪رشیک ،س٤اک ،ح٨عًَّ ،ي

یک ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩ح َٕ ٨ع ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَٗ ٦ا ََ ٢ب ٌَ َثنٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا َ ٔ
رش ْ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ا َِ ٟی ََٗ ٩ٔ ٤ا ٔؿ ّیا َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ تُ ِز ٔسُ٠نٔي َوأََ٧ا َحذ ُ
ٔیث ِّ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ
اٟش َِّ ٩و ََ ًٔ ٥َِ ٠لٔي بٔا َِ َ٘ ٟـا ٔ
َخ َ٤َ ٛا َسَ ٌِ ٔ٤ت ٔ٩ِ ٣
ک َٓإٔذَا َجََ ٠ص بَي ِ َن یَ َذیِ َ
ک َویُ َثب ُِّت َ ٔ ٟشاَ َ ٧
َس َی ِضذٔی ََِٗ ٠ب َ
ک ا َِ ٟخ ِؼ َ٤ا َََٔ ٓ ٪ل َت ِ٘ ٔـي َ َّن َحتَّي َت ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٤ا ِْل َ ٔ
َک ا َِ َ٘ ٟـا ُئ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا زٔ ُِ ٟت َٗا ٔؿ ّیا أَ ِو َ٣ا َط َُ ِٜ ٜت فٔي َٗ َـا ٕئ َب ٌِ ُذ
رحی أَ َِ ٪یت ََبي َّ َن َ ٟ
اْلِ َ َّو َٔٓ ٢إُٔ َّ ٧ط أَ ِ َ
رمعف نب وعؿ ،رشکی ،امسک ،شنح ،یلع رفامےت ںیہ ہک ےھجم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نمی اک اقیض انب رک اجیھب ںیم ےن
وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل آپ ےھجم (اقیض انب رک)  جیھ رےہ ںیہ احالہکن ںیم ون رمع وہں افر
اضقء ےکابرے ںیمملع یھب ںیہنراتھک ،وضحریلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہککشیب اہللاعتیلرقنعبیاہمترے بلقوکدہاتی
دںی ےگ افر اہمتری زابؿ وک اثتب دقؾ رںیھک ےگ۔ بج دف رفقی اہمترے اسےنم ےھٹیب وہں وت اؿ ےک درایمؿ دفرسے رفقی یک
ابت ےنس ریغب رہسگ ہلصیف ہن رکان سجرطح ہک وت ےنےلہپ رفقییک ابت ینس ،اس ےیل ہکاس ںیم زایدہانمبس رطہقی ےس اہمترے
اسےنمدقمہمیکتقیقحاظرہوہاجےئیگ۔رضحتیلعرفامےتںیہہکںیمہشیمہہلصیفرکاتاھت افرےھجمیسکہلصیفںیمکشفہبشہنوہا
اسےکدعب۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،رشکی،امسک،شنح،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقیضےکہلصیفںیماطخاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

اقیضےکہلصیفںیماطخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 186

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ

رع َو َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َٗا َ٢
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
و ٪أَ َِ ٟح َ ٩ب ٔ ُح َّحتٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف
و ٪إلٔ َ َّي َوَ ١َّ ٌََ ٟب ٌِ َـ ٥ِ ُٜأَ َِ ٪یَ ُٜ
ْش َوإَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِخ َت ٔؼ َُ ٤
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ
َٓأ َ ِٗ ٔض َي َُ ٟط ًََّ َي ِ َ ٧حو ٔ َ٣ا أَ ِس َ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤طُ ٓ َََ َٗ ٩ِ ٤ـ ِی ُت َٟطُ َٔ ٩ِ ٣ح ِّ ٙأَْٔیطٔ بٔظَ ِی ٕئ ٓ َََل یَأ ِ ُْ ِذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ّئا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَٗ َِل ٍُ َٟطُ ٗ ٔ ِل ٌَ ّة ٔ٩ِ ٣
ا٨َّ ٟارٔ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،زبنی تنب اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس ےن رفامای ہک کشیب ںیم اکی رشب یہ وہں افر مت
ولگریمے اپساےنپوصخامتالےتوہ ،افراشدیہک مت ںیمےس وکیئ اےنپداللئزایدہاےھچ رطےقی ےسایبؿ رکےدفرسےیک
ہبةسنافر ںیمایسےک قح ںیمہلصیفرکدفںاسےس شیجانساھتاسےکاطمقب۔سپارگںیم یسکےکےئل اس ےکاھبیئےک قح
ںیمےسیسکقحاکہلصیفرکفںفہاسںیمےسھچکہنےلہک ےںیماسےکفا ےطآگاکاکیڑکٹااکٹراہوہں۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنباؾہملس
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضےکہلصیفںیماطخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 187

راوی  :ربیٍ ،ب٧ ٩آٍ ،ابوتوبہ ،اب٣ ٩بارک ،اسا٣ہ ب ٩زیذً ،بذاہلل ب٧ ٩آٍ ،ا ٦س٤٠ہ،

َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَبُو َت ِوبَ َة َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َِ ٣ول َي أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦

َسَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت أَتَي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ََل َٔ ٪ی ِخ َت ٔؼ َ٤ا ٔ ٪فٔي ََ ٣وار َ
ٔیث َُ ٟض َ٤ا َ ٥َِ ٟتُ َٟ ٩ِ ُٜض َ٤ا بَ ِّی َْ ٨ة إ ٔ ََّ َد ًِ َواص َُ٤ا

َّ
َّ
ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي
ِک ِٔ ٣ث َ٠طُ ٓ ََبکَي اَّ ٟز ُج ََل َٔ ٪و َٗا َ ٢ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕذ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َحقِّي ََ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا إٔذِ ٓ ٌََ ِ٠ت َُ٤ا َ٣ا ٓ ٌََ ِ٠ت َُ٤ا َٓا ِٗ َت ٔش َ٤ا َو َت َو َّْ َیا ا َِ ٟح َّ ٙث ُ َّ ٥ا ِس َت َض َ٤ا ث ُ ََّ ٥ت َح َّاَ

رعیبنبانعف،اوبوتہب،انبرابرک،ااسہمنبزدی،دبعاہللنبانعف،اؾہملسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اپسدفآدیمریماثےکدقمہمںیماانپڑگھجاےلرکآےئدفونںںیمےس یسکےکاپسوگاہںیہنےھتسپرصػدوعیاھت،وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفیہرفامای(وجاسہقبدحثیںیمسگرا)فہدفونںآدیمرفےن ےگافراؿںیمےسرہ اکیےنہکاگلہک
ںیمقحںیہمتداتیوہںیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکااھچوجمتےنایکوسااھچایکذہلااباےسآسپںیممیسقترکولافر
قحامؽاکارادہرکفرھپرقہعرکےکاسےکہصحرکولافراکیدفرسےوکاعمػرکدف۔
رافی  :رعیب،نبانعف،اوبوتہب،انبرابرک،ااسہمنبزدی،دبعاہللنبانعف،اؾہملس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضےکہلصیفںیماطخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 188

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،یسي ،اسا٣ہً ،بذاہلل ب ٩رآٍ ،اض س٨ذ سے ب٬ی حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ َِْ َ َََ٧ا ً َٔیسي َح َّذثَ َ٨ا أ ُ َسا َُ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ٦س ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا ََ ٢ی ِخ َت ٔؼ َ٤ا ٔ ٪فٔي ََ ٣وار َ
ٔیث َوأَ ِط َیا َئ َٗ ِذ َد َر َس ِت َٓ َ٘ا َ ٢إِٔ ِّي إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِٗ ٔضي بَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨ب ٔ َزأِئي
ٓ ٔ َامی  ٥َِ ٟیُ ِ٨زَ َِّ َ ًََّ ٢ي ٓ ٔیطٔ
اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،ااسہم ،دبع اہلل نب راعف ،اس دنس ےس یھب رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ذموکرہ ابال دحثی رمفی
ےہ اس ںیم اانت رفؼ ےہ ہک فہ ریماث ےک اعمہلم ںیم ڑگھجا رکےت ےھت افر ھچک رپاین اایشء ےک ابرے ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےنرفامایہکاےسیاعمہلمسجےکابرےںیمھجمرپھچکانزؽںیہنوہااینپراےئےسہلصیفرکفںاگ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،ااسہم،دبعاہللنبراعف،اسدنسےسیھبرضحتاؾہملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضےکہلصیفںیماطخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 189

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیذ ،اب ٩طہاب٤ً ،ز بْ ٩لاب

اب َرض َٔي اہللُ
یذ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
اب أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ

ا ٪یُزٔیطٔ
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٣ُ ٥َ ٠ؼی ّبا ْٔلَ َّ ٪اہللَ ک َ َ
اض إ ٔ َّ ٪اَّ ٟزأِ َی إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢وص َُو ًََّ َي ا ِٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟیَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

َوإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ٔ٨َّ ٣ا َّ
ٕ
اٟو َُّ ٩واَّ ٟتَ َ ُُّ ٠

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،رمعنباطخبےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعنبااطخلب
ربنم رپ ھٹیب رک رفامای۔ اے ولوگ! ذایت راےئ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یہ حیحص یھت ویکہکن اہلل اعتیل اؿ وک حیحص راہ داھکےت
ےھتہکبجرامریراےئوترصػاکیامگؿےہافرتقشمےہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضےکہلصیفںیماطخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 190

راوی  :اح٤ذ بً ٩بذہٌ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ،ابوًث٤ا٪

اَّ ٪
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة َّ
اٟظام ٔ ُّي َو ََ إ ٔ َْاُٟنٔي َرأَیِ ُت َطأ ِ ًٔ ٣یا أَٓ َِـ َ١
اٟـب ُِّّي أَ َِْ َ َََ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو ًُ ِث ََ ٤
ا٪
رحیِزَبِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
ُٔ ٨ِ ٣ط َی ٌِنٔي ُ َ
ادمحنبدبعہ،اعمذ نباعمذ ،اوبامثعؿرفامےتںیہہکاوبامثعؿاشیمےن ےھجمالتبایہکاؿ ےکایخؽ ںیماوہنںےن رحسی نبامثعؿ ےس
وکیئاشیمالضفںیہنداھکی۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،اعمذنباعمذ،اوبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اقیضےکہلصیفںیماطخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 191

راوی  :اح٤ذ ب٨٣ ٩یًٍ ،بذاہلل ب٣ ٩بارک٣ ،ؼٌب ب ٩ثابت ًبذاہلل ب ٩زبيَ،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
یٍ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ٢
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا َِ ٟخ ِؼ َ٤ي ِ ٔن َی ِ٘ ٌُ َذا ٔ ٪بَي ِ َن یَ َذ ِی ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
ادمحنبعینم،دبعاہللنبرابرک،بعصمنباثتبدبعاہللنبزریبےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامای
ہکاقیضافراحمکےکاسےنمںیھٹیبرفنیقیدقمہمےکفتق۔
رافی  :ادمحنبعینم،دبعاہللنبرابرک،بعصمنباثتبدبعاہللنبزریب،

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

ہصغیکاحتلںیماقیضےکہلصیفاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ہصغیکاحتلںیماقیضےکہلصیفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 192

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیاً ،٪بذا٠٤ٟک ،ب٤ً ٩يًَ ،بذاٟزح ٩٤ب ٩ابي بْکہ

َ
َ
ْک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أبٔي بَ ِ َ

ََ ٛت َب إلٔ َي ابِٔ٨طٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ِ٘ ٔضي ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبَي ِ َن اث ِ َ٨ي ِ ٔن َوصُ َو ُ َِـ َبا ُ٪

دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعاکلمل،نبریمع،دبعارلنمحنبایبرکبہےن اےنپےٹیبدبعارلنمحوکاھکلہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکاقیضدفآدویمںےکدرایمؿہصغیکاحتلںیمہلصیفہنرکے۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعاکلمل،نبریمع،دبعارلنمحنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذویمںےکدرایمؿہلصیفرکےناکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ذویمںےکدرایمؿہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 193

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذًَّ ،ي ب ٩حشين ،یزیذ ًْک٣ہ ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَنٔي ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
رع ِق ًَ ُِ ٨ض ِٔ ُ٨َٓ ٥ش َخ ِت َٗا ََٓ ٢ا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ِ ٥ب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ
َٓإ ٔ َِ ٪جا ُؤ َک َٓا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ِ ٥أَ ِو أَ ِ ٔ
ئ
ُ َی ْت َب
ه
ُ
ََ
َ
َ
ْ
ْ
کْح ْم ِب أ َ رن َؽ ا ُّ
ک َف ْ
ادمح نب دمحم ،یلع نب نیسح ،سیدی رکعہم انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رقآؿ اپک یک آتیَ ،ف ٔ ِْؿ َج ُئ َ
االیة) سج اک رتہمج ہی ےہ ہک (ارگ فہ افکر آپ ےک اپس اےنپ دقمامت ےل رک آںیئ وت آپ وک اایتخر ےہ ہک اؿ ےک درایمؿ ہلصیف
َ ْ ُ یت َبه
کْح َ ْ ُ ْم ِ َب َأ ْ َ رن َؽ اََُّ۔ ہک اؿ ےک درایمؿ اہلل یک اتکب
رکںی ای اؿ ےس ارعاض رک ںیل) وسنمخ وہیئگ رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ ،ف ْ
ےکاطمقبہلصیفرکںی
رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،سیدیرکعہمانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ذویمںےکدرایمؿہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 194

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسح ،ٙداؤد ب ٩حؼينًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

ْٔک ََ ٣ة
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙدا ُو َد بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ًَ ِٔ ِ ً ٩

رع ِق ًَ ُِ ٨ض َِ ٥وإ ٔ َِ ٪حَ ٤ِ َٜت َٓا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ِ ٥بٔا ِِ ٔ ٟ٘ش ٔم
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َٓإ ٔ َِ ٪جا ُؤ َک َٓا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ِ ٥أَ ِو أَ ِ ٔ
ٕ ِّ
َقیِوَ َة ٔ ٩ِ ٣بَنٔي ا٨َّ ٟـٔيَ ٔأَ َّد ِوا إَِٔ ٟیض ٔ ِ٥
ِاْل َی ُة َٗا َ ٢ک َ َ
َقیِوَ َة أَ َّد ِوا ن ِٔؼ َ
اٟذ َیةٔ َوإٔذَا َٗ َت َ ١بَُ٨و ُ َ
ا ٪بَُ٨و ا٨َّ ٟـٔيَ ٔإٔذَا َٗ َتُ٠وا ٔ ٩ِ ٣بَنٔي ُ َ
ِّ
اٟذ َی َة کَا ّٔ ٠َ ٣ة ٓ ََش َّوی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ض ِ٥
دبعاہللنبدمحمنبہملس،دمحم نبااحسؼ،داؤد نبنیصح ،رکعہم،انبابعسےسرفاتی ےہہک بجہیآتیانزؽوہیئ ،افؿاجؤک

فحک یتبه
م م وت ونب ریظن اک ومعمؽاھت ہک بج ینب رقہظی اک وکیئ آدیم لتق وہ اجات وت اس یک فصن دتی دےتی افر بج ینب رقہظی ینب ریضنےک
یسکآدیموکلتقرکدےتیوتفہوپریدتیادارکےتےھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسآتیےکزنفؽےکدعباؿےک
درایمؿاسمفاترکدی۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبہملس،دمحمنباقحس،داؤدنبنیصح،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقءںیماینپراےئےسااہتجدرکےناکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءںیماینپراےئےسااہتجدرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 195

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابي ًو ،٪حارث ،ب٤ً ٩ز و ِ٣يَہ ،طٌبہ ،ا٧اض ٛے بٌف سات٬یوں

ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ١
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِو ٕ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو ابِ ٔ ٩أَخٔي ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَُ٧ا ٕ
ٕ
ح َِٔ ٤ؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب ٌَُ ٣اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ ١أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا أَ َرا َد أَ َِ ٪ی ِب ٌَ َث ٌَُ ٣اذّا إلٔ َي ا َِ ٟی ََٗ ٩ٔ ٤ا َِ َٛ ٢ی َ

اب اہللٔ َٗا ََٓ ٢ب ٔ ُش َّٔ ٨ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اب اہللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ِذ فٔي َ ٔ ٛت ٔ
َک َٗ َـائْ َٗا َ ٢أَ ِٗ ٔضي ب ٔ َٔ ٜت ٔ
رع َق َ ٟ
َت ِ٘ ٔضي إٔذَا َ َ
ِ
َرض َب
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تح ٔ ِذ فٔي ُس َّٔ ٨ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ فٔي َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِج َتض ٔ ُذ َرأئي َو ََ آُٟو ٓ َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ِذ َر ُظ َو َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی َو َّٓ ََ ٙر ُسو ََ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ ٤َ ٔ ٟا یُ ِزضٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ

صفح نب رمع ،ہبعش ،ایب وعؿ ،احرث ،نب رمعف  ریغہ ،ہبعش ،اانس ےک ضعب اسںویھں ےس رفاتی ےہ ہک بج وضحر ارکؾ ےن
رضحتاعمذوکنمیاکاحمکانبرکےنجیھباکارادہایکرفامایمتسکرطحہلصیفرکفےگبجاہمترےاپسوکیئدقمہمشیپوہاجےئاوہنں
ےن رفامای ہک اہلل یک اتکب ےس ہلصیف رکفں اگ آپ ےن رفامای ارگ مت اہلل یک اتکب ںیم فہ ہلئسم ہن اپؤ وت رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکتنسےکاطمقبہلصیفرکفںاگوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگتنسروسؽںیمیھبہناپؤوتافراتکباہلل

ںیم یھب ہن اپؤ وت اوہنں ےن اہک ہک اینپ راےئ ےس ااہتجد رکفں اگ افر اس ںیم وکیئ یمک وکاتیہ ںیہن رکفں اگ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناؿےکہنیسوکاپھتپھتایافررفامایہکاہللیہےئلیکامتؾرعتںیفیںیہسجےناہللےکروسؽےکروسؽ(اعمذ)وکاسزیچ
یکوتقیفدیسجےسروسؽاہللرایضںیہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،ایبوعؿ،احرث،نبرمعف ریغہ،ہبعش،اانسےکضعباسںویھں
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءںیماینپراےئےسااہتجدرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 196

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،طٌبہ ،ابوًو ،٪حارث ،ب٤ً ٩زو ب٧ ٩اضً ،بذاٟواحذ٣ ،زوا ،٪اب٤ً ٩ز ،س٠امی ٪ب ٩بَلً ،٢بذاٌٟزیز
ب٣ ٩ح٤ذ اض س٨ذ

اب ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّذثَنٔي أَبُو ًَ ِو ٕ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ٧ ٩ا ٕ
ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

َّ
َّ
ِک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
بِ َٔ ٩ج َب ٕ ١أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َب ٌَ َث ُط إلٔ َي ا َِ ٟی َََ ٓ ٩ٔ ٤ذ َ َ

دسمد ،ییحی ،ہبعش ،اوبوعؿ ،احرث ،نبرمعف نب انس ،دبعاولادح ،رمفاؿ ،انب رمع ،امیلسؿ نب البؽ ،دبعازعلسی نب دمحماسدنس ےس
یھبرضحتاعمذریضاہللاعتیلہنعےنوضحرہیلعاالسلؾےسیہیرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اوبوعؿ،احرث،نبرمعفنبانس،دبعاولادح،رمفاؿ،انبرمع،امیلسؿنبالبؽ،دبعازعلسینبدمحماس
دنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حلصاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
حلصاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 197

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہب ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢اح٤ذ بً ٩بذاٟواحذ٣ ،زوا٪

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٢ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ ِّ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي
ک َّ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٢أَ ِو ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َط َّ
اٟظ ِی ُخ ًَ َِٛ ٩ثٔيَ ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ٩
اٟؼِ٠حُ َجائٔزْ بَي ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َزا َد أَ ِح َُ ٤ذ إ ٔ ََّ
ا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
وَ ًََّ ٪ي
رحا ّ٣ا أَ ِو َرح َََّ ٦ح ََل َّ َو َزا َد ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ُػ ِّ ٠حا أَ َح ََّ َ ١

رشوكٔض ٔ ِ٥
ُُ
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،ادمحنبدبعاولادح،رمفاؿےسرفاتیےہہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکحلصرکااناجزئےہاملسمونںےکدرایمؿ،دمحمیکرفاتیںیماانتااضہفےہہکوساےئاسحلصےکوجالحؽوکرحاؾرکدےایرحاؾ
وک الحؽ رک دے ہکبج امیلسؿ نب داؤد یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ اینپ
رشاطئرپرںیہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،ادمحنبدبعاولادح،رمفاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
حلصاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 198

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بذاہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک

اب أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٌِ َٛ ٪ب
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ فٔي ًَ ِضذٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔذٔ
بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َِْ َ ََ ُظ أََّ٧طُ َت َ٘اضَي ابِ َ ٩أَبٔي َح ِذ َرد ٕ َدیِ ّ٨ا ک َ َ

َّ
َْخ َد إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ٓ ِ
َار َتٔ ٌََ ِت أَ ِػ َواتُ ُض َ٤ا َحتي َسُ ٌَ ٔ٤ض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔي بَ ِیتٔطٔ ٓ َ َ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأ َ َطا َر َٟطُ
ٕ حُ ِح َزتٔطٔ َوَ٧ا َدی ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٌِ ٛب َٓ َ٘ا ََٟ ٢ب َّ ِی َ
ٕ ٔس ِح َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حتَّي َٛظَ َ
َّ
ک َٗا َْ ٌِ َٛ ٢ب َٗ ِذ ٓ ٌََُِ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥ُِ ٗ ٥َ ٠ا ِٗ ٔـطٔ
ْط َٔ ٩ِ ٣دیَِ ٔ ٨
ب ٔ َی ٔذظ ٔأَ َِ ٪ؿ ٍِ اٟظ ِ َ
ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعاہللنببعکنبامکلےسرفاتیےہہکرضحتبعکنبامکلےناںیہنالتبایہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمدجسموبنیںیماوہنںےنانبایبدحردریضاہللاعتیلہنعےساےنپیسکرقضوجاؿ
ےکذہماھتاطمہبلایک،اساطمہبلںیماؿدفونںیکآفازںیدنلبوہںیئگافراالتخػیکفہجےساہیںکتہکوضحریلصاہللہیلعفآہل
فملساؿیکرطػےلکناہیںکتہکاےنپرجحہرابرکاکرپدہااھٹایافربعکنبامکلاکاکپراافررفامایاےبعکاوہنںےناہککشیبای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہن اہھت ےس ااشرہ ایک اےنپ رقض ںیم ےس آداھ مک رک دف۔ بعک
ریضاہللاعتیلہنعےنہک ےگہکںیمکشیب رکدایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای(انبایب
دحردےس)ہکاوھٹافررقہضادارکف۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعاہللنببعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگاویہںاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وگاویہںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 199

راوی  :اح٤ذ ب ٩سٌیذ ،اح٤ذ ب ٩رسح اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧صً ،بذاہلل ب ٩بْکً ،بذاہلل ب٤ً ٩زو بً ٩ث٤ا ٪بًٔ ٩ا،٪
ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ابي ً٤زہ

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي
اٟرسحٔ َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّذثَ َ٨اا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض ََ ٤ذاِ ٔ ُّي وأَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ َّ ٩
ا ٪أَ َِْ َ ََ ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی أَ َِْ َ ََ ُظ أَ َّ٪
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
بَ ِْکٕ أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ َِْ َ ََ ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ئ َّأ ٟذی َیأتِ ٔي
َزیِ َذ بِ ََْ ٩إ ٔ ٟذ ا ُِ ٟح َضنٔ َّي أَ َِْ َ ََ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَََ أ ُ ََُِْٔ ُ ٥ِ ٛب ٔ َخي َِ ٔ ُّ
اٟظ َض َذا ٔ
بٔظَ َضا َدتٔطٔ أَ ِو یُ ِخََُٔ بٔظَ َضا َدتٔطٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ی ُِشأَََ ٟضا َط َّ
ک ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔي بَ ِْکٕ أَیَّ َت ُض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک َّأ ٟذی
اٟرس ٔح أَ ِو َیأتِ ٔي ب ٔ َضا ِاْل ٔ ََ ٣ا٦
یُ ِخََُٔ بٔظَ َضا َدتٔطٔ َو ََ َی ٌِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َضا َّأ ٟذی ه ٔ َي َُ ٟط َٗا َ ٢ا َِ ٟض ََ ٤ذاِ ٔ ُّي َو َی ِز َٓ ٌُ َضا إلٔ َي ُّ
اٟشَِ ٠لا َٔٗ ٪ا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩
اٟرسحٔ ابِ ُ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة َ ٥َِ ٟی ُ٘ ِِ ًَ ١ب َذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َو ِاْل ٔ ِْ َب ُ
ار فٔي َحذٔیثٔ ا َِ ٟض ََ ٤ذاِ ٔ ِّي َٗا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩
ادمح نب دیعس ،ادمح نب رسح انب فبہ ،امکل نب اسن ،دبعاہلل نب رکب ،دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ نب افعؿ ،دبعارلنمح نب ایب رمعہ
ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اہک ہک ںیم ںیہمترتہبنی وگاہ ےک ابرے ںیم ہن التبؤں وج اینپ وگایہ داتی
ےہ ای اینپ وگایہ یک ربخ داتی ےہ لبق اس ےک ہک اس ےس وساؽ ایک اجےئ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اامؾ امکل ےن رفامای ہک رتہبنی
وگاہ ےس اہیں رماد فہ وگاہ ےہ ےسج ہی ملع ہن وہ ہک اس یک وگایہ سک ےک قح ںیم دیفم ےہ افر دمح نب دیعس ہداین ےتہک ںیہ ہک اس
وگایہوکابداشہکتاچنہپ دے ہکبجانبرسحےتہکںیہہکایاےساامؾےکاپسےلاجےئہداینیکرفاتیںیماانجراکظفلےہینعیربخ
دےنی اک ذرک ےہ انب رسح ےن اینپ رفاتی ںیم دبعارلنمح نب ایب رمعة االاصنری ےک اجبےئ انب ایب رمعة االاصنری ےک اافلظ ےہک
ںیہ۔
رافی  :ادمحنبدیعس،ادمح نبرسحانبفبہ ،امکلنباسن،دبعاہللنبرکب،دبعاہلل نبرمعف نبامثعؿنبافعؿ ،دبعارلنمحنب
ایبرمعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ

وگاویہںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 200

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ٤ً ،ارہ بُ ٩زیہ ،یحیي ب ٩راطذً ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

َْخ َد
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذث َ َ٨ا ًُ ََ ٤ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩را ٔط ٕذ َٗا ََ ٢ج َِ ٠ش َ٨ا ِ ٌَ ٔ ٟب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ َ َ
وَ ٪ح ٓ ٕذ ٔ ٩ِ ٣حُ ُذود ٔاہللٔ َٓ َ٘ ِذ
إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َحََ ٠ص َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢حاَِ ٟت َطَٔا ًَ ُتطُ دُ َ
اػ َ ٥فٔي بَاك َٕٔ ١وص َُو َی ٌُِ ٤َُ ٠ط َ ٥َِ ٟیزَ ِ ٢فٔي َس َخ ٔم اہللٔ َحتَّي َی ِ٨ز ٔ ََ ًَ ُِ ٨ط َو ََٗ ٩ِ ٣ا َ ٢فٔي ُِ ٣ؤ ٔ٣َ ٩ٕ ٣ا َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ أَ ِسُ ٨َ َٜط
َؿا َّد اہللَ َو ََ َْ ٩ِ ٣
َّ
ْخ َد ٔ٤َّ ٣ا
اہللُ َر ِدَُ َة ا َِ ٟخ َبا َٔ ٢حتي یَ ِ ُ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،امعرہ نب وزہی ،ییحی نب رادش ،دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک مہ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک
ااظتنر ںیم ےھٹیب ےھت فہ رامری رطػ لکن آےئ افر ھٹیب ےئگ افر رفامای ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفام
رےہ ےھت ہک سجیک افسرش اہللیک دحفد ںیم ےس یسک دح ےک اجری وہےن ےس امعن نب یئگ وت کشیب اس ےن اہلل ےس دضیک افر سج
صخش ےن یسک ارم ابلط رپ ڑگھجا ایک افر اےس ولعمؾ وہ (ہک ہی طلغ افر ابلط ےہ) وت فہ اس ڑگھجے وک بج کت ںیہن وھچڑے اگ اہلل
ےکہصغافربضغںیمرےہاگافرسجصخشےنیسکومنمفاملسمؿےکابرےںیموکیئایسیابتیہکوجاسےکادنرںیہنےہوت
اہللاےسالہدفزخیکڑچیکافردنگیگفالغتظںیمرںیھکےگاہیںکتہکوجھچکاسےناہکہکاسےسوتہبہنرکےل۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،امعرہنبوزہی،ییحینبرادش،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وگاویہںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 201

راوی ًَّ :ي ب ٩حشين ،ب ٩ابزاہی٤ً ،٥ز ب ٩یو٧صً ،اػ ٥ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩زیذ٣ ،ثني ب ٩یزیذ ْ٣طد٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اػ ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی َح َّذثَنٔي
َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ًَ ٔ
اَ ًََّ ٪ي
ا َِ ٤ُ ٟثنَّي بِ َُ ٩یزٔی ٕذ ًَ َِْ ٣َ ٩طٕ ا َِ ٟو َّرا َٔ٧ ٩ِ ًَ ٚآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢و َ ٩ِ ٣أَ ًَ َ
ُْ ُؼو َٕ ٣ة ب ٔ ُوِ َ٘ َٓ ٥ِٕ ٠ذ بَا َئ بٔ َِ َـبٕ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
یلعنبنیسح،نباربامیہ،رمعنبویسن،اعمصنبدمحمنبزدی،ینثمنبسیدیرطمد،انعف،انبرمعاسدنسیھبرضحتانبرمعیکذموکرہ
ابالدحثییہوقنمؽےہاہتبلاسںیماانتااضہفےہہکآپےنرفامایسجصخشےنیسکڑگھجےںیمملظیکدمدیک(رماداظملیک)
وتفہقحتسموہایگاہللیکرطػےسبضغفانراک یاک۔
رافی  :یلعنبنیسح،نباربامیہ،رمعنبویسن،اعمصنبدمحمنبزدی،ینثمنبسیدیرطمد،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجیٹوگایہدےنیاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
وھجیٹوگایہدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 202

راوی  :یحیي ب٣ ٩وسي٣ ،ح٤ذ بً ٩بیذ ،سٔیاً ،٪ؼرفی ،حبیب ب ٩نٌ٤ا٪

یب بِ ٔ٩
رف َّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
وسي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَنٔي ُسٔ َِیا َُ ٪ی ٌِنٔي ا ِِ ٌُ ٟؼ ُ ٔ
َح َّذثَنٔي َی ِحیَي بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َّ
ص َٖ َٗ َا٦
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪اْلِ َ َسذ ِّٔی ًَ َِ ُ ٩
َخیِ ٔ ٥بِ َٔٓ ٩ات ٕٔک َٗا ََ ٢ػَّي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ػ ََل َة ا ُّٟؼ ِبحٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ

ُ
َ
َقأَ َٓا ِجتَٔ٨بُوا اِّ ٟز ِج َص ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِوثَا َٔ ٪وا ِجت َٔ٨بُوا َٗ ِو َ٢
َٗائ ّٔ٤ا َٓ َ٘ا َٔ ًُ ٢ذ َِ ٟت َط َضا َدةُ اٟزُّورٔ ب ٔ ِاْل ٔ ِ َ
رشا ٔک بٔاہللٔ ث ََل َث َٔ ٣زارٕ ث ََّ َ ٥

ْشٔٛي َن بٔطٔ
اٟزُّورٔ حُ ََٔ٨ا َئ ِهَّلِل َُي ِ ََ ُٔ ِ ٣
ییحی نب ومیس ،دمحم نب دیبع ،ایفسؿ ،ؼصفرری ،بیبح نب  نامؿ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک امنز
زپیھ بج افرغ وہ رک ےھچیپ ڑمے وت ڑھکے وہ ےئگ افر رفامای ہک وھجیٹ وگایہ اہلل ےک اسھت رشک رکےن ےک ربارب رک دی یئگ ےہ
(انگہ ےک اابتعر ےس) نیت رمہبت ہی اراشد رفامای رھپ ہی آتی التفت رفامیئَ ،ف ْد َی ِت ُیوا ا ِّرل ْ َ
ج نِمْ َْال ْف َث ِؿ َفا ْد َی ِت ُیوا َقْ َؽ ازلُف ِر ،آرخ
کت۔سپ وتبںیک دنگیگ ےسےتچب روہ افر وھجیٹ ابت ےسےتچب روہ۔ ابںی وطرہک اہلل یہیک رطػ ےکھج روہ افر اس ےکاسھت یسک وک
رشکیتمرہھٹاؤ۔
رافی  :ییحینبومیس،دمحمنبدیبع،ایفسؿ،ؼصفرری،بیبحنب نامؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشیکوگایہردرکدیاجےئاساکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
سجصخشیکوگایہردرکدیاجےئاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 203

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز٣ ،ح٤ذ ب ٩راطذ ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسي٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

وسي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩را ٔط ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّد َط َضا َد َة ا َِ ٟخائ َٔٔ ٩وا َِ ٟخائ ٔ َٔ ٨ة َوذٔی ا ِ٤ِٔ ِٟز ٔ ًََّ َي أَْٔیطٔ َو َر َّد َط َضا َد َة ا َِ٘ ٟأْ ٍٔ ٔ ٧لَصِ ٔ ١ا ِٟب َ ِیتٔ
َوأَ َج َاز َصا َِ ٔ ٟي َِٔص َِٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود ا ِ٤ِٔ ِٟزُ ا ِٔ ٟح َُ ٨ة َو َّ
 ١اْلِ َ ٔجيَ ٔا َِ ٟخ ِّ
اؾ
اٟظ ِح َ٨ا ُئ َوا َِ٘ ٟا ٍُ ٔ ٧اْلِ َ ٔجيَُ اَّ ٟتاب ٔ ٍُ ِٔ ٣ث ُ

صفح نب رمع ،دمحم نب رادش ،امیلسؿ نب ومیس ،رمعف نب بیعش ،اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ایختنرکےنفاےلرمدفوعرتیکوگایہوکاےنپاھبیئےس ضغبرےنھک فاےلیکوگایہوکرد رفامدایافر

رھگےکیسکرپاےناخدؾایالمزؾیکوگایہوکاسےکرھگفاولںےکقحںیمردرکدایےہہکبجریغالہتیبےکےئلرفاراھکےہ۔اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہکغرےکینعمںیہدسحافرضغبفدعافت۔
رافی  :صفحنبرمع،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
سجصخشیکوگایہردرکدیاجےئاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 204

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٕ٠ْ ٩ب ٩كار ٚاٟزازی ،زیذ ب ٩یحیي بً ٩بیذ اٟخزاعي ،سٌیذ بً ٩بذاٌٟزیز ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسي،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ َٕٔ ٠َْ ٩بِ ٔ ٩كَارٔ ٕ ٚاٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ا ُِ ٟخزَاعٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ٩
وسي بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ُحو ُز َط َضا َدةُ َْائ َٕٔ ٩و ََ َْائ ٔ َٕ ٨ة َو ََ َزا َٕ ٪وََ
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩

َزاَ ٔ ٧ی ٕة َو ََ ذٔی ُٔ ِ٤ز ٕ ًََّ َي أَْٔیطٔ

دمحمنبفلخنبعارؼارلازی ،زدی نبییحینبدیبعازخلایع،دیعسنبدبعازعلسی،امیلسؿ نبومٰیسےسرفاتی رکےت ںیہہکوضحر
ادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیسکایختنرکےنفاےلرمدایایختنرکےنفایلوعرتیکوگایہافرزانرکےنفاےلرمد
افرزانرکےنفایلوعرتیکوگایہافراےنپاملسمؿاھبیئےسو ہنفدعافترےنھکفایلیکوگایہاجزئںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبفلخنبعارؼارلازی،زدینبییحینبدیبعازخلایع،دیعسنبدبعازعلسی،امیلسؿنبومیس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داہییتیکوگایہرہشفاولںرپ

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
داہییتیکوگایہرہشفاولںرپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 205

راوی  :اح٤ذ ب ٩سٌیذ ،اب ٩وہب ،یحیي ب ٩ایوب٧ ،آٍ ب ٩یزیذ ،اب ٩ہاد٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز بً ٩لاء ب ٩یشار،

یذ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاد ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٩
وب َوَ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض ََ ٤ذاِ ٔ ُّي أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َی ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ئ بِ َٔ ٩ی َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ََ ٢ت ُحو ُز َط َضا َدةُ
ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

بَ َذو ٔ ٓ ٕ
ی ًََّ َي َػاح ٔٔب َ َِقیَ ٕة

ادمح نبدیعس ،انب فبہ ،ییحی نب اویب ،انعف نب سیدی ،انب اہد ،دمحم نب رمع نب اطعء نب اسیر ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکیسکدبفی(داہییت)یکوگایہ،یتسبفاولںافررہشفاولںرپاجزئںیہن۔
رافی  :ادمحنبدیعس،انبفبہ،ییحینباویب،انعفنبسیدی،انباہد،دمحمنبرمعنباطعءنباسیر،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضتعرپوگایہاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
راضتعرپوگایہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ب ٩زیذ ،ایوب ب ٩ابي ٠٣یٜہً٘ ،بہ ب ٩حارثً٘ ،بہ ب ٩حارث َف٣اےت ہیں ٛہ ٣ح٭

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣یَ َٜة َح َّذثَنٔي ًُ ِ٘ َب ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو َح َّذثَٔ٨یطٔ
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

اب ٓ ََذ ََِْ ٠ت ًَ َِ ٠ی َ٨ا ا َِ ٣زأَ ْة َس ِو َدا ُئ َٓزَ ًَ َِ ٤ت
َػاح ْٔب لٔي ًَ ُِ ٨ط َوأََ٧ا َ ٔ ٟح ٔذیثٔ َػاح ٔ ٔبي أَ ِحٔ َُى َٗا ََ ٢تزَ َّو ِج ُت أَُ َّ٦ی ِحیَي ب ٔ َِ ٨ت أَبٔي إٔصَ ٕ
أََّ٧ضا أَ ِر َؿٌت ِ َ٨ا َجٔ٤یٌا َٓأ َ َتی ُت أ ٨َّ ٟب َّي ػََّّي اہللُ ًََ٠یطٔ وس َََّ ٓ ٥٠ذ َِک ُت ذََ َ ٔ ٟ
رع َق ًَنِّي َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا
ک َُ ٟط َٓأ َِ
َ
َ
ّ ِ
ِ َ َ َ
َ
ِ
ک
ٔیک َو َٗ ِذ َٗاَِ ٟت َ٣ا َٗاَِ ٟت َد ًِ َضا ًَ َِ ٨
َََٟاذٔبَ ْة َٗا ََ ٢و َ٣ا یُ ِذر َ
امیلسؿنبرحب ،امحدنبزدی،اویبنبایبملیکہ ،ہبقعنباحرث،ہبقعنباحرثرفامےتںیہہکھجمےسہبقعنباحرثےنایبؿ
ایک ہکبج ریمے اکیاسیھت ےن یھب ایہن یک رفاتی ےس ھجم ےسایبؿ ایک ہک افر ےھجم اےنپ اسیھت یک رفاتی زایدہ ایھچ رطح اید ےہ
اوہنںےناہکہکںیمےناؾییحیتنبایبااھبےساکنح ایکرامرےاپساکیابراکی اکیلوعرتآیئافراسےن دوعیایکہکاس
ےنمہدفونںوکدفدھوکالپایےہںیموضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہاافرہیابتآپےسایبؿیکآپےنھجم
ےس ارعاض ایک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ الب ہبش فہ وعرت وھجیٹ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکںیہمتایکملعےہ؟ہکبجفہہہکیکچوجہہکیکچےہاینپویبیوکوھچڑدف۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویبنبایبملیکہ،ہبقعنباحرث،ہبقعنباحرثرفامےتںیہہکھجم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
راضتعرپوگایہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :اح٤ذ ب ٩ابي طٌیب ،حارث ب٤ً ٩يًَ ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،اسٌ٤ی ١ب٠ً ٩یہ ،ایوب ،اب ٩ابي ٠٣یٜہً ،بیذ ب ٩ابي
٣زیً٘ ،٥بہ ب ٩حارث،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ُط ٌَ ِیبٕ ا َِّ َ ٟ
١
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُ٤َ ًُ ٩ي َِ ٕا َِ ٟب ِ ٔ
ص ُّی ح و َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث ُ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٣زیَ ََ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٥ب َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو َٗ ِذ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ِ٘ ًُ ٩ِ ٣ب َة
ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ٔ َلَکص َُ٤ا ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ِک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َ٧وَ َز َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ إلٔ َي ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي َِ ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا ٔٔ ٩ِ ٣ث َ٘ا ٔ
ت
َو َل ٜٔنِّي َ ٔ ٟحذٔیثٔ ًُب َ ِی ٕذ أَ ِحٔ َُى ٓ ََذ َ َ

وب
أَ ِػ َح ٔ
اب أَ ُّی َ
ادمحنبایببیعش،احرثنب ریمع،امثعؿ نبایب ہبیش،اامسلیعنب ہیلع،اویب،انبایبملیکہ ،دیبعنبایبرممی ،ہبقع نباحرث ےس
ایسدنسےکاسھتیھبذموکرہابالدحثییہرمفیےہ۔
رافی  :ادمح نب ایب بیعش ،احرث نب ریمع ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،الیعمس نب ہیلع ،اویب ،انب ایب ملیکہ ،دیبع نب ایب رممی ،ہبقع نب
احرث،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسےکدفراؿفتیصرپاکرفذیمیکوگایہاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رفسےکدفراؿفتیصرپاکرفذیمیکوگایہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :زیاد ب ٩ایوب ،ہظی ،٥زِکیا طٌبي،

َّ
رض ِت ُط ا َِ ٟوَٓاةُ ب ٔ َذُٗو َٗا َئ َص ٔذظ ٔ
وب َح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا َز َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا زٔیَادُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ِکیَّا ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔب ِّي أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َح َ َ
وسي
َو ٥َِ ٟیَحٔ ِذ أَ َح ّذا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ی ُِظض ٔ ُذ ُظ ًََّ َي َو ٔػ َّیتٔطٔ َٓأ َ ِط َض َذ َر ُج َ٠ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َٓ َ٘ ٔذ َ٣ا ا ِلُٜو َٓ َة َٓأ َ َت َیا أَبَا َُ ٣
ا ٪فٔي ًَ ِضذٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َٓأ َ َِْ َ ََا ُظ َو َٗ ٔذ َ٣ا بٔتََ َٔٛتٔطٔ َو َو ٔػ َّیتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َص َذا أَ ِْ ٣ز  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜب ٌِ َذ َّأ ٟذی ک َ َ
ص بٔاہللٔ َ٣ا َْاَ٧ا َو ََ ََ ٛذبَا َو ََ بَ َّذ ََ َو ََ ََ ٛت َ٤ا َو ََ َُي َّ ََا َوإَٔ َّ ٧ضا ََ ٟو ٔػ َّی ُة اٟزَّ ُج َٔ ١و َتز ٔ َُ ٛت ُط
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِح َُ َٔ ٠ض َ٤ا َب ٌِ َذ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َٓأ َ َِ ٣ضي َط َضا َد َت ُض َ٤ا
زاید نب اویب ،میشہ ،زرکای یبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی املسمؿ آدیم وک ،فوقاقء ،ےک اقمؾ رپ رمض فافت شیپ آ ایگ اےس وکیئ
املسمؿآدیمفتیصرپوگایہانبے ےکےئل ںیہن المانچہچناس ےنالہاتکب ںیم ےسدفارفادوکوگاہانبای فہ دفونںوکہف آےئافر

رضحت ومٰیس ارعشی ےک اپس آےئ افر اںیہن اس آدیم ےک رمےن یک ربخ دی افر اس اک رتہک افر فتیص یھب ےل آےئ ،اوبومیس
ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ہی وت اکی ااسی اعمہلم ےہ وج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ےک دعب ںیہن وہا انچہچن
اوہنںےناؿدفونںالہاتکبےسرصعیکامنزےکدعبفلحایلا فراسابترپہکاوہنںےنہنایختنیک،ہنوھجٹوبال،ہنیہامؽ
ںیمدبتیلییک،افرہنیہھچکاپھچای،افرہنیہامؽںیموکیئریغتایکافرہیکشیباسآدیمیکیہیفتیصیھتافریہیاساکلکرتہکاھت،
رھپاؿیکوگایہاجریرکدی۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،زرکاییبعش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
رفسےکدفراؿفتیصرپاکرفذیمیکوگایہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یحیي ب ٩آد ،٦اب ٩ابي زائذہ٣ ،ح٤ذ ب ٩ابي ٗاسً ،٥بذا٠٤ٟک ،ب ٩سٌیذ ،ب ٩جبيَ،

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩آ َد ََ ٦ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔذ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ٘ ٟاس ِٔٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٩
َخ َد َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَنٔي َس ِض َٕ ٍَ ٣َ ٥تٕ ٔ٤یَّ ٥
ات
اٟذار ِّٔی َوًُ َذ ِّی بِ ٔ ٩بَ َّذا ٕ
ئ ٓ َََ ٤
َسٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ َ ٢
اٟش ِض َّٔم بٔأ َ ِرقٕ َِ ٟی َص ب ٔ َضا ُِ ٣ش٤َّ ٠َ َٓ ٥ٔ٠ا َٗ ٔذ َ٣ا بٔتََ َٔٛتٔطٔ َٓ َ٘ ُذوا َج َأَّ ٓ ٦ـ ٕة َُ ٣خ َّو ّػا ب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب َٓأ َ ِح َُ َٔ ٠ض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
ْ
َّ ُّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َُّ ٥و ٔج َذ ا َِ ٟح ُا ٦ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓ َ٘اُٟوا ِ
ئ َّ
اطت َ ََیِ َ٨ا ُظ َٔ ٩ِ ٣تٕ ٔ٤یَ ٥وًُ َذ ٓ ٕ
َّم َٓ َح ََٔ٠ا
اٟش ِض ٔ ِّ
ی َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِوَ ٔ ٟیا ٔ
ُ
رض
َٟظَ َضا َدتُ َ٨ا أَ َح َُّ ٩ِ ٣ٔ ٙط َضا َدت ٔض ٔ َ٤ا َوإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َاَ ٔ ٟ ٦ؼاح ٔبٔض ٔ َِٗ ٥ا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َط َضا َدةُ بَ ِی ٥ِ ٜٔ٨إٔذَا َح َ َ

أَ َح َذ ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو ُت ِاْل َی َة

نسح نب یلع ،ییحی نب آدؾ ،انب ایب زادئہ ،دمحم نب ایب اقمس ،دبعاکلمل ،نب دیعس ،نب ریبج ےس رمفی ےہ ہلیبق ینب مہس اک اکی آدیم
میمت داری افر دعی نب دباء ےک اسھت رفس ںیم الکن فہ یمہس صخش اکی اسی ہگج رپ رم ایگ اہجں وکیئ املسمؿ ںیہن اھت ،بج فہ دفونں

اسےکرتہک وکےلرکآےئ وتینبمہسےناسےک اسامؿ ںیمےساکیاچدنیاکوسانڑجاوہایپہلاغبئاپای،وضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن اؿ دف ونں ےس فلحایل رھپفہ ایپہل ہکم ںیم اپایایگ سج ےکاپس اپایایگاس ےن اہکہک مہ ےن اےس میمت داری ےسرخدیا
ےہوتاسیمہسصخشےکفراثءںیمےسدفآدیمڑھکےوہےئافرمسقاھکےکاہکہکرامریوگایہاؿدفونںیکوگایہےسزایدہحیحص
یت ُک
ن َُ
ےہ افر ہی ہک ایپہل رامرے اسیھت اک ےہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک اس فتق ہی آتی انزؽ وہیئ۔ َث َأ ُّ َُّ َّ دِ
َ
آَا ََ َھا َد ُة َ ْی ِ ْم ِإ َذا َ
اَّ َ
ح ُ ْ لْ
ت۔ہکاےاامیؿفاولبجمتںیمےسیسکیکومتاکفتقآےچنہپوتآسپںیماملسمؿیہوکوگاہانبؤ۔
َأ َ َ د
ُکا م َْو ُ
رافی  :نسحنبیلع،ییحینبآدؾ،انبایبزادئہ،دمحمنبایباقمس،دبعاکلمل،نبدیعس،نبریبج،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاحمکیسکآدیمیکوگایہےکحیحصوہےنافرےچسوہےناکنیقیوہوتاسرپہلصیفرکاتکسےہ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
بجاحمکیسکآدیمیکوگایہےکحیحصوہےنافرےچسوہےناکنیقیوہوتاسرپہلصیفرکاتکسےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض ،ح ٥ٜب٧ ٩آٍ ،طٌیب٤ً ،ارہ بَ ٩خی٤ہ،

ض أَ َّ ٪ا َِ ٟح َ ٥َ ٜبِ ََ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّذثَ ُض ِ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ُْٔ ٩زَیِ ََ ٤ة أَ َّ٤َّ ًَ ٪طُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
َّ
َّ
َّ
َ
َّ َ
َاستَت ِ َب ٌَطُ
َح َّذثَ ُط َوص َُو ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
رعاب ٔ ٕٓي ٓ ِ
َف ّسا ٔ ٩ِ ٣أ ِ َ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ابِ َتا ََ َ َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ َ َ
َ
رعاب ٔ ُّي ٓ ََلٔ َٔٙ
َف ٔسطٔ َٓأ ِ َ
رس ََ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟش َي َوأبِ َلأ اْلِ ِ َ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٟ ٥َ ٠ی ِ٘ـ َٔی ُط ث ََ َ ٩َ ٤
َّ
َّ
ض َوََ َی ِظ ٌُزُ َ َ
َ
اَ ٢ی ٌِتََ ُٔؿ َ َ
رعاب ٔ ُّي
رف ٔ
رٔ َج ْ
رعاب ٔ َّي َٓ ُی َشاو ٔ ُ٣وَ٧طُ بٔا َِ َ ٟ
و ٪أ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ابِ َتا ًَ ُط َٓ َ٨ا َدی اْلِ ِ َ
و ٪اْلِ ِ َ
َّ
َّ
ض َوإ ٔ ََّ بٔ ٌِ ُت ُط َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن
رف ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ُ٣ب ِ َتا ًّا َص َذا ا َِ َ ٟ

َ
َ
رعاب ٔ ُّي ََ َواہللٔ َ٣ا بٔ ٌِ ُتُ َٜط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رعاب ٔ ِّي َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِو َِ ٟی َص َٗ ِذ ابِ َت ٌِ ُت ُط َٔ ٨ِ ٣
ک َٓ َ٘ا َ ٢اْلِ ِ َ
َسَ ٔ ٧ ٍَ ٔ٤ذا َئ اْلِ ِ َ
َ
ک َٗ ِذ بَا َی ٌِ َتطُ َٓأَٗ َِب َ١
رعاب ٔ ُّي َی ُ٘و َُ ٢صَ ٥َّ ُ٠طض ٔ ّ
یذا َٓ َ٘ا َُْ ٢زَیِ َُ ٤ة بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت أََ٧ا أَ ِط َض ُذ أََ َّ ٧
َو َس َّ ٥َ ٠بََّ َي َٗ ِذ ابِ َت ٌِ ُت ُط َٔ ٨ِ ٣
ک ٓ ََلٔ َٔ ٙاْلِ ِ َ

ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي ُْزَیِ ََ ٤ة َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ ََ ٥ت ِظ َض ُذ َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َت ِؼذٔی٘ ٔ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط َضا َد َة ُْزَیِ ََ ٤ة بٔظَ َضا َدة ٔ َر ُج َ٠ي ِ ٔن

دمحم نب ییحی نب افرس ،مکح نب انعف ،بیعش ،امعرہ نب رخہمی ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک ؤاچ ےن وج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
احصیب ےھت ایبؿ ایک ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ارعایب ےس وھگڑا رخدیا۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس ارعایب وک اےنپ ےھچیپ ےل رک ےلچ اتہک اےس وھگڑے یک تمیق ادا رکںی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیت زیت ےنلچ  ےگ
ہکبج ارعایب ےن ھچک یتسس یک ااچکن ھچک ولگ اس ارعایب ےک اسےنم آ ےئگ افر اس وھگڑے ےک ابرے ںیم اھبؤ اتؤ رکےن  ےگ افر
اںیہناساکااسحسںیہناھتہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرخدیےکچںیہ،اسارعایبےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکاکپراافراہکہکارگمتوھگڑارخدیےکچوہوت کیھےہفرہنںیماےسچیبڈاولں۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسفںیہڑھکےوہےئگ
بجآپےنارعایبیکاکپرینسافررفامایایکںیماےسھجتےسںیہنرخدیاکچفہارعایبےنہکاگلںیہندخایکمسقںیہنںیمےناےسھجت
ےسرففتخ ںیہنایک۔ یبن ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکویکںںیہن ںیماےس ھجتےسرخدیاکچوہںاب اسارعایب ےن
انہک رشفع ایک ااھچ وگاہ الؤ وت رضحت زخہمی ریض اہلل اعتیل ہنع وفرا وبؽ زپے ہک ںیم وگایہ داتی وہں وت ےن اےس رففتخ رک دای ےہ
سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زخہمی یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک وت ےسیک اہشدت داتی ےہ ،اوہنں ےن اہک ہک ای روسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس آپ یک دصتقی یکفہج ےس۔ انچہچن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رضحت زخہمییک وگایہ وکدف
آدویمںیکوگایہےکرباربرقاردای۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،مکحنبانعف،بیعش،امعرہنبرخہمی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیمسقافراکیوگاہرپہلصیفرکےناکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیمسقافراکیوگاہرپہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،حش ٩بًَّ ٩ي ،زیذ ب ٩حباب سیٕ

ٕ بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ ََّ ٪زیِ َذ بِ َ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
ٕ ا ِ٤َ ٟکَّ ُّي َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪س ِی ُ
اب َح َّذثَ ُض َِ ٥ح َّذثَ َ٨ا َس ِی ْ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي ب ٔ َیٔ٤ي ٕن
ُسََ ِ ٠امی َِ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٔص بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َو َطاصٔ ٕذ
امثعؿ نب ایب ہبیش،نسح نب یلع ،زدی نب ةحب فیس ےس رفاتی ےہہک وضحرارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اکی وگاہ افر اکی
مسقرپہلصیفرفامای۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،نسحنبیلع،زدینبةحبفیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیمسقافراکیوگاہرپہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي  ،س٤٠ہ ب ٩طبیبً ،بذاٟززا٣ ،ٚح٤ذ ب٣ ٩ش٤ً ،٥٠زو ب ٩دی٨ار،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َو َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣ُ ٩ش٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ
بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة فٔي َحذٔیثٔطٔ َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو فٔي ا ُِ ٟح ُ٘و ٔٚ
دمحمنبییحی،ہملسنب بیبش ،دبعارلزاؼ،دمحمنبملسم ،رمعفنب دانیرےسیہیدحثیایسدنسےکاسھت رمفیےہاس ںیم ہیےہہک
ہملس(وجرافیدحثیںیہ)اوہنںےناینپرفاتیںیمرمعنبدانیرےنرفامایےہہکہیہلصیفوجوضحرےنرفامایاھتوقحؼںیماھت۔

رافی  :دمحمنبییحی،ہملسنببیبش،دبعارلزاؼ،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیمسقافراکیوگاہرپہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :اح٤ذ ب ٩ابي بْک ،ابو٣ؼٌب ،ربیٌہ ب ٩ابي ًبذاٟزح ،٩٤سہی ١ب ٩ابي ػاٟح،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي بَ ِْکٕ أَبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا َّ
یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي
اٟذ َرا َو ِرد ٔ ُّی ًَ َِ ٩رب ٔ َ
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي ب ٔا َِ ٟیٔ٤ي ٔن ََّ ٍَ ٣
اٟظاصٔ ٔذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َزا َدِٔي اَّ ٟزبٔی ٍُ

َّ
ک ُ ٔ ٟش َض ِی َٕ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي
ِک ُت َذَ ٔ ٟ
بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي اٟظآ ٔع ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
ا ٪أَ َػابَ ِت ُس َض ِی َّل ً َّْٔ ٠ة أَذِ َص َب ِت َب ٌِ َف ًَ ِ٘ٔ٠طٔ
یٌ ُة َوص َُو ً ٔ ِ٨ذٔی ٔث َ٘ ْة أَِِّي َح َّذث ِ ُت ُط إٔیَّا ُظ َو ََ أَ ِح َٔ ُو ُط َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َو َٗ ِذ ک َ َ
َرب ٔ َ

یٌ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َؤ َ ٧س َي َب ٌِ َف َحذٔیثٔطٔ ََٓ َ َ
اُ ٪س َض ِی َْ ١ب ٌِ ُذ یُ َح ِّذث ُ ُط ًَ َِ ٩رب ٔ َ

ادمحنبایبرکب،اوببعصم،رہعیبنبایبدبعارلنمح،لیہسنبایباصحلےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی
ئ
وگاہافراکیمسقرپہلصیفرفامای۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرعیبنبامیلسؿالموذؿےنھجمےسااضہفایکاسدحثیںیماوہنںےن
اہکہکاشیعفےندبعازعلسیےس ربخدیےہفہےتہکںیہہکاساکذترکہںیمےنلیہسنبایباصحلےسایکوتاوہنںےناہکہکھجمےس
رہعیب ےن ایبؿ ایک ےہ افر فہ ریمے زندکی ہقث ںیہ ںیم ےن کشیب اؿ ےس رفاتی ایبؿ یک ےہ نکیل ےھجم اید ںیہن ےہ۔ دبعازعلسی
ےتہک ںیہ ہک لیہس وک رمض شیپآ ایگ اھت سجیکف ہج ےس اؿیک لقع ںیم وتفرآایگ افر فہ اینپ ضعب ااحدثی وھبؽ ےئگ انچہچن لیہس
اسےکدعباسرطحدحثیایبؿرکےتہکرہعیبےساوہنںےنافراوہنںےناؿےکفادلےس۔
رافی  :ادمحنبایبرکب،اوببعصم،رہعیبنبایبدبعارلنمح،لیہسنبایباصحل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیمسقافراکیوگاہرپہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩داؤد ،زیاد ،اب ٩یو٧ص ،س٠امی ٪ب ٩بَل ٢ربیٌہ ٣ؼٌب یہ حذیث ب٬ی س٠امی ٪ب ٩بَل ٢ےن ربیٌہ

یٌ َة بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔ أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩دا ُو َد ِاْل ٔ ِس ََ ٨ِ ٜذ َراِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا زٔیَا ْد َی ٌِنٔي ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَنٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢رب ٔ َ
یٌ َة أَ َِْ َ ََِٔي بٔطٔ
ُِ ٣ؼ ٌَبٕ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُُ ٔ ٘٠َ َٓ ٪
یت ُس َض ِی َّل ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ َِ ٩ص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِ ٔ
رع ُٓ ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط إ ٔ ََّ ٪رب ٔ َ
یٌ َة ًَنِّي
ًَ َِ ٨
ک َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
یٌ ُة أَ َِْ َ ََ َک ًَنِّي َٓ َح ِّذ ِث بٔطٔ ًَ َِ ٩رب ٔ َ
اَ ٪رب ٔ َ

دمحم نب داؤد ،زاید ،انب ویسن ،امیلسؿ نب البؽ رہعیب بعصم ہی دحثی یھب امیلسؿ نب البؽ ےن رہعیب ےس ایب بعصم یک دنس ےک
اسھتیسینعمںیمرفاتییکےہامیلسؿےناہکہکںیملیہسےسالمافرںیمےناؿےساسدحثیےکابرےںیموساؽایکاوہنں
ےناہکہکےھجمملعںیہنںیمےناؿےساہکہککشیبرہعیبےنےھجمآپےکفا ےطےسہیدحثیایبؿیکےہوتاوہنںےناہکہکارگ
رہعیبےنھجتےسریمےفا ےطےسہیدحثیالتبیئےہوترھپوتاسرفاتیوکرہعیبافرریمےفا ےطےسایبؿرکف۔
رافی  :دمحمنبداؤد،زاید،انبویسن،امیلسؿنبالبؽرہعیببعصمہیدحثییھبامیلسؿنبالبؽےنرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اکیمسقافراکیوگاہرپہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :اح٤ذ بً ٩بذہ٤ً ،ارب ٩طٌیب بً ٩بیذاہلل ب ٩زبیب ،اپ٨ے واٟذ

ار بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیثٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَ ِی ٔب ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َج ِّذی
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
اٟزُّبَ ِی َب َی ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َث ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ِی ّظا إلٔ َي بَنٔي ا َِٓ ٔ َََ٨ِ ٌَ ٟأ َ َْ ُذوص ُِ ٥بٔزُ َِ ٛب َة َٔ٧ ٩ِ ٣اح َٔی ٔة َّ
اٟلائ ٕٔٔ
َّ
َّ
َفِ ٔ ٛب ُت ٓ ََش َب ِ٘ ُت ُض ِ ٥إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َّ
ک یَا
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ٓ ِ
َاس َتاُٗوص ُِ ٥إلٔ َي ٔ َ ٧ب ِّي اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
َ
ُ
َا ٪ا٤َّ ٠َ َٓ ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟا َٗذ َٔ ٦بََٗ ٔ َََ٨ِ ٌَِ ٠ا َ ٢لٔي
رض ِ٨َ ٣ا آذ َ
ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط أَ َتاَ٧ا ُج ُِ ٨ذ َک َٓأ َْ ُذوَ٧ا َو َٗ ِذ ٨َّ ٛا أَ ِس٨َ ٤َِ ٠ا َو َْ ِ َ
ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١ل ٥ِ ُٜبَ ِّی َْ ٨ة ًََّ َي أَ ٥ِ َُّٜ٧أَ ِس٤َِ ٠ت ُِِ َٗ ٥ب َ ١أَ ِ ٪تُ ِؤ َْ ُذوا فٔي َص ٔذظ ٔ اْلِ َیَّاُِ ٠ُٗ ٔ ٦ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٩ِ ٣َ ٢
َ ١وأَبَي َس َُ ٤زةُ أَ َِ ٪ی ِظ َض َذ َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ب ُّي اہللٔ َػََّّي
بَ ِّی َ٨ت َ
آَخ َس َّ٤ا ُظ َُ ٟط َٓظَ ض ٔ َذ اَّ ٟز ُج ُ
ُک ُُِٗ ٠ت َس َُ ٤زةُ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَنٔي ا َِ ٔ َََ٨ِ ٌَ ٟو َر ُج ُْ َ ١
َاس َت ِح ََٔ ٠نٔي َٓ َح َُِ ٔ٠ت بٔاہللٔ َِ َ٘ ٟذ أَ ِس٨َ ٤َِ ٠ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ذ أَبَي أَ َِ ٪ی ِظ َض َذ َ ٟ
ٕ ََ ٍَ ٣طاصٔذ َٔک ِاْل َ ٔ
َک َٓ َت ِحُ ٔ ٠
َخ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ِِ ٓ ٥

اٖ اْلِ َ َِ ٣وا َٔ ٢و ََ
َا ٪اَ٘ َٓ ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟا َٔ َ ٧ ٢ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذِصَبُوا َٓ َ٘اس ُٔ٤وص ُِ ٥أَ ِن َؼ َ
رض ِ٨َ ٣ا آذ َ
َی ِو ََ َٛ ٦ذا َو ََ ٛذا َو َْ ِ َ

 ١أَ َْ َذ
َت َُّ ٤شوا ذ ََرارٔیَّ ُض َِِ ٟ ٥و ََ أَ َّ ٪اہللَ ََ یُحٔ ُّب َؿ ََل ََ ٟة ٣َ ١٤َ َ ٧ا َر َزیِ َ٨ا ُّ َ٘ ٔ ً ٥ِ ٛاَ َٗا َ ٢اٟزُّبَ ِی ُب ٓ ََذ ًَ ِتنٔي أُم ِّي َٓ َ٘اَِ ٟت َص َذا اَّ ٟز ُج ُ
صٓ ُِت إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِنٔي َٓأ َ َِْ َ َِتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢لٔي ا ِحب ٔ ِش ُط َٓأ َ َْ ِذ ُت ب ٔ َت ِ٠بٔیبٔطٔ َوٗ ُُِ ٤ت َُ ٌَ ٣ط
ز ِٔرب ٔ َّیتٔي َٓا ِن َ َ
َََ٣ا٨َ َ ٧ا ث ُ ََّ٧ ٥وَ َز إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ َٔ٤ي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا تُزٔی ُذ بٔأَسٔيَ َٔک َٓأ َ ِر َس ُِ ٠تطُ َٔ ٩ِ ٣یذٔی َٓ َ٘ َأ َ ٧ ٦ب ُّي اہللٔ
َّ
َخ َج ِت ٔ ٩ِ ٣یَذٔی
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََّ ٔ ٟ ٢رل ُج ُٔ ١ر َّد ًََّ َي َص َذا ز ِٔرب ٔ َّی َة أ ُ ِّ٣طٔ اٟتٔي أَ َْ ِذ َت َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا َ َ
آػ ٌّا ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَاَٗ ٕ ٦ا َ٢
ٕ اٟزَّ ُج َٔٓ ١أ َ ًِ َلأ٧یطٔ َو َٗا ََّ ٔ ٟ ٢رل ُج ٔ ١اذِ َص ِب َٓز ٔ ِد ُظ ُ
َٗا ََٓ ٢ا ِْ َت َٔ َ ٧ ٍَ ٠ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِی َ

آػ ٌّا َٔ ٩ِ ٣طٌٔيَ ٕ
َٓزَا َدِٔي ُ

ادمح نب دبعہ ،امعرنب بیعش نب دیبع اہلل نب زبیب ،اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا زبیب ریض اہلل اعتیل ہنع ربنعی ےس رفاتی
رکےتںیہہکںیمےناےنپدادازبیبربنعیوکہیےتہکوہےئانسہکیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےنینباربنعلیکرطػاکیرکشل
رفاہنایکاسرکشلفاولںےنینباربنعلوکرکیہںیموجعافئےکرگدفوناحںیماکیاقمؾےہرگاتفررکایلافراںیہنوضحریکدختم
َِّ َف َر ْخمَ ُةا َ
یا َ
ک َث َ ِ َّ
َِّ َفَ ََه ُی ُة،رامرے
ںیماکنہےلےئگںیماؿبسےسآےگلکنایگوضحرےکاپس،افرںیمےناہکہکال َّس َل ُؾغَلَ ْی َ
اپسآپاکرکشلآایافراسےنںیمہرگاتفررکایلاحالہکنمہاملسمؿوہےکچںیہافرمہےناےنپاجونرفںےکاکؿیھباکٹدےیںیہ
بجونبربنعےکولگآےئوتھجمےساہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکاہمترےاپسوکیئوگاہےہاسابترپہکمت
االسؾ ال ےکچ ےھت اؿ اایؾ ںیم رگاتفری ےس لبق ،ںیم ےن اہک ہک یج اہں۔ رفامای ہک ریتا وگاہ وکؿ ےہ؟ںیم ےن اہک رمسہ وج ینب ربنع اک

اکیآدیمےہاسےکالعفہاکیصخشسجاکزبیبےنانؾایلاھت۔(رافیوکایدںیہن)وتاسفاہےنوتوگایہدیہکبجرمسہےنوگایہ
دےنی ےس ااکنر رک دای۔ یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ےن اہمترے ےیل وگایہ ےس ااکنر رک دای ےہ سپ مت اےنپ
دفرسےوگاہےکاسھتفلحااھٹؤ۔ںیمےناہکیجاہں۔اپسآپےنےھجمےسفلحایلسپمسقاھکیئہککشیبمہولگاالسؾالےکچ
ںیہ الفں الفں دؿ۔ رھپ مہ ےن اجونرفں ےک اکؿ اکٹ دےیئ اہلل ےک یبن ےن رکشل ےس رفامای ہک اؿ ےک آدےھ اوماؽ وک آسپ ںیم
میسقت رکول افر اؿ یک افالدفں وک وھچڑف یھب تم افر ارگ اہلل اعتیل اکؾ یک اکیبری اندنسپ ہن رکےت وت مہ اہمتری رایسں یھب ہن ےتیل۔ سپ
زبیبےتہکںیہہکےھجمریمیفادلہےنالبایافراہکہکاسآدیمےنریمازنی(فہڑپکاوجاجونرفںیکھٹیپرپایاھایاجاتےہ)ےلیلےہ۔
ںیم وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملسیک رطػ ڑما ینعی ںیم ےناس ےک ابرے ںیم آپ وک اتبای آپ ےن رفامای ہک اےس رفوک۔ںیم
ےن اس یک رگدؿ ںیم ریسڈاؽ رک ڑکپا افراس ےکاسھت اینپ ہگج رپ یہ ڑھکا وہایگ رھپ اہلل ےک یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رامری
رطػداھکیہکمہدفونںڑھکےوہےئںیہرفامایہکوتاےنپدیقیےکاسھتایکاچاتہےہ؟ںیمےناےساےنپاہھتےسوھچڑدای۔اہلل
ےکیبنڑھکےوہےئافراسآدیمےساہکہکاسےکامؽیکزنیفاسپرکدفوجوتےناسیکامںےسیلےہفہےنہکاگلاےاہللےک
یبنفہوتریمےاہھتےسلکنیئگےہ۔زبیبےتہکںیہہکاہللےکیبنےناسآدیمیکولتارچنیھکرکےھجمدیافراسآدیمےسرفامایہک
اجافریئکاصعہلغےکزمدیاےسدے۔زبیبےتہکںیہہکاسےنزمدیےھجمیئکاصعوجےکدےی۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امعرنببیعشنبدیبعاہللنبزبیب،اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفآدیمیسکزیچاکدوعیرکںینکیلوگاہیسکےکاپسہنوہوتایکایکاجےئ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دفآدیمیسکزیچاکدوعیرکںینکیلوگاہیسکےکاپسہنوہوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 216

راوی ٣ :ح٤ذ ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیذ ب ٩زریٍ ،اب ٩ابي رعوبہٗ ،تادہ ،سٌیذ ب ٩ابي بزدہ

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔٔ َّ ٢
اٟرضیزُ َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َ ُ

وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن ا َّد ًَ َیا َبٌٔي َّا أَ ِو َدابَّ ّة إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َش ِت َ ٔ ٟواح ٔ ٕذ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَبٔي َُ ٣

بَ ِّی َْ ٨ة َٓ َح ٌَ َ٠طُ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا

دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی ،انبایبرعفہب،اتقدہ،دیعسنب ایبربدہےسرفاتیےہہکدفآدویمں ےناکی افٹناییسک اجونرےک
ابرےںیمدوعیایکیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنم افراؿںیمےسیسکاکیےکاپسیھبوگاہںیہناھت،وتیبناپکیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناےساؿدفونںںیمرتشمکرکدای۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،انبایبرعفہب،اتقدہ،دیعسنبایبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دفآدیمیسکزیچاکدوعیرکںینکیلوگاہیسکےکاپسہنوہوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 217

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یحیي ب ٩آدً ،٦بذاٟزحی ٥ب ٩س٠امی ،٪سٌیذ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي بِ ُ ٩آ َد ََ ٦ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕذ بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
نسحنبیلع،ییحینبآدؾ،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دیعسےسیہیرفاتیاؿیکدنسےسرمفیےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،ییحینبآدؾ،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ

دفآدیمیسکزیچاکدوعیرکںینکیلوگاہیسکےکاپسہنوہوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 218

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ہ٤اٗ ،٦تادہ سے اسي ساب٘ہ س٨ذ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ب ٔ ٌَِ ٤ن َي إ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔأَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن ا َّد ًَ َیا بٌَٔي َّا ًََّ َي

ًَ ِض ٔذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕذ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َطاص َٔذیِ َٔ َ٘ َٓ ٩ش َُ ٤ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن

دمحمنباشبر،اجحجنباہنمؽ،رامؾ،اتقدہےسایساسہقبدنسےسرمفیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمدفارفاد
ےن یسک افٹن ےک ابرے ںیم دوعی ایک اؿ ںیم ےس رہ اکی ےن دف وگاہ آپ ےک اپس ےجیھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اسافٹنوکدفونںےکدرایمؿفصنفصنمیسقترکدای۔
رافی  :دمحمنباشبر،اجحجنباہنمؽ،رامؾ،اتقدہےسایساسہقبدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دفآدیمیسکزیچاکدوعیرکںینکیلوگاہیسکےکاپسہنوہوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 219

راوی ٣ :ح٤ذ ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیذ ب ٩زریٍ ،اب ٩ابي رعوبہٗ ،تادہَْ ،لض ،ابورآٍ ،ابوہزیزہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔي َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ََِٔ ْ ٩ل ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َ ُ
صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن ا ِْ َت َؼ َ٤ا فٔي ََ ٣تا َٕ إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص َ ٔ ٟواح ٔ ٕذ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بَ ِّی َْ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ِک َصا
ک أَ ِو َ ٔ
ا ٪أَ َحبَّا ذََ ٔ ٟ
اس َتض ٔ َ٤ا ًََّ َي ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن َ٣ا ک َ َ
َو َس َِّ ٥َ ٠

دمحم نب اہنمؽ ،سیدی نب زرعی ،انب ایب رعفہب ،اتقدہ ،الخس ،اوبراعف ،اوبرہریہ ےس رمفی ےہہک دفآدیم یسک اسامؿ ےک ابرے ںیم
وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسڑگھجاےلرکآےئاؿںیمےسیسکےکاپسوگاہںیہناھتیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اؿےسرفامایہکرقہعادنازیرکففلحرپوخاہفہدفونںاےسدنسپرکںیایہنرکںی۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،انبایبرعفہب،اتقدہ،الخس،اوبراعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دفآدیمیسکزیچاکدوعیرکںینکیلوگاہیسکےکاپسہنوہوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 220

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١س٤٠ہ ب ٩طبیبً ،بذاٟززا ،ٚاح٤ذ ٤ٌ٣ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ
ِک َظ ٔاَث ِ َ٨ا ٔ ٪ا َِ ٟیٔ٤ي َن أَ ِو ا ِس َت َحبَّا َصا ََِٓ ٠ی ِش َتض ٔ َ٤ا ًََِ ٠ی َضا َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ ٔ

ِک َظ ٔاَث ِ َ٨ا َٔ ًََّ ٪ي ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن
َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َو َٗا َ ٢إٔذَا أ ُ ِ ٔ

ادمح نب لبنح،ہملس نب بیبش ،دبعارلزاؼ ،ادمحرمعم،رامؾ نب ہبنم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفام ای ہک بج دف ارفاد فلح ااھٹےن وک اندنسپ رکںی ای ےس دنسپ رکںی وت رقہع ادنازی رکںی اس رپ (رماد ہی ےہ ہک فلح ااھٹےن ای ہن
ااھٹےنرپ)االتخػوہاجےئوترقہعادنازیرکںیہکمسقیلاجےئایہنیلاجےئ۔ہملسنببیبشےتہکںیہہکںیمہرمعمےنہیدحثی
التبیئافراسںیمرکہاالنانؿا نیمیےکاجبےئیلعا نیمیےکاافلظذرکےیکںیہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ہملسنببیبش،دبعارلزاؼ،ادمحرمعم،رامؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
دفآدیمیسکزیچاکدوعیرکںینکیلوگاہیسکےکاپسہنوہوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 221

راوی  :ابو بْک ب ٩ابي طیبہْ ،اٟذ ب ٩حارث ،سٌیذ ب ٩ابورعوبہ

رعوبَ َة بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔ ابِ َٔ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا ِٕ ٣ٔ ٢ث َُ ٠ط َٗا َ ٢فٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
َدابَّ ٕة َوَِ ٟی َص َُ ٟض َ٤ا بَ ِّی َْ ٨ة َٓأ َ ََ ٣زص َُ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ِش َتض ٔ َ٤ا ًََّ َي ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن
اوبرکب نبایب ہبیش ،اخدل نب احرث،دیعس نباوبرعفہبےس انباہنمؽیکدنس ےساس یسیجرفاتی یہرمفی ےہ اوہنں ےنافٹن
ےکاجبےئ،یسکاجونراکظفلاامعتسؽایکےہافراؿدفونںےکاپسوگاہںیہناھت،اںیہنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدای
ہکفہفلحرپرقہعادنازیرکںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنباحرث،دیعسنباوبرعفہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقااھٹاندمیعہیلعےکذہمےہ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
مسقااھٹاندمیعہیلعےکذہمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 222

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨بي٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابي ٠٣یٜہ،

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّي ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي بٔا َِ ٟیٔ٤ي ٔن ًََّ َي ا َِّ ٤ُ ٟذع َي ًََِ ٠یطٔ
دبعاہللنبہملسمیبنعق،انعفنبرمع،انبایبملیکہےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہہکےھجمرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےن
طخاھکلہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلصیفرفامایہکفلحیکذہمداریدمیعہیلعرپےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،انعفنبرمع،انبایبملیکہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فلحاکرطہقی
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
فلحاکرطہقی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 223

راوی ٣ :شذد ،ابواحوؾً ،لاء ب ٩سائب ،ابي یحیي  ،ابً ٩باض

ؾ َح َّذثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔي َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ٕ بٔاہللٔ َّأ ٟذی ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ ص َُو َ٣ا َٟطُ ً ٔ َِ ٨ذ َک َط ِی ْئ َی ٌِنٔي َّ ٤ُِ ٠ٟٔذعٔي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو َی ِحیَي
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ٌِنٔي َ ٔ ٟز ُج َٕ ١ح َُّ َٔ ٠ط ا ِحِ ٔ ٠
اس ُُ ٤ط زٔیَا ْد ُٛوف ٔ ٌّي ٔث َ٘ ْة
ِ

دسمد،اوباوح ص،اطعءنباسبئ،ایبییحی،انبابعسےسرفاتیےہہکیبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشےسفلحایل
وترفامایہکاہللیکمسقاھکؤسجےکالعفہوکیئوبعمدںیہنالفںےکےئلریتےاپسوکیئزیچںیہنےہینعیدمیعےکےئل۔
رافی  :دسمد،اوباوحص،اطعءنباسبئ،ایبییحی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدمیعہیلعذیموہوتایکاسےسفلحایلاجےئاگ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ارگدمیعہیلعذیموہوتایکاسےسفلحایلاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 224

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙاطٌث

ا ٪بَ ِینٔي َوبَي ِ َن َر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ی ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ک بَ ِّی َْ ٨ة ُُِٗ ٠ت ََ
ا َِ ٟی ُضود ٔأَ ِر ْق َٓ َح َح َذِٔي َٓ َ٘ َّذ ُِ ٣ت ُط إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢لٔي أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٟ
و ٪بٔ ٌَ ِض ٔذ اہللٔ َوأَیِ َ٤أ٧ض ٔ ِ٥
ٕ َویَ ِذ َص ُب ب ٔ َ٤الٔي َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
یَ ٩ی ِظتََُ َ
ٕ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔذّا یَ ِحُ ٔ ٠
َٗا ََِ ٠ٟٔ ٢ی ُضود ٔ ِّی ا ِحِ ٔ ٠
آَخ ِاْلیَ ٔة
ثَ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠یَل إلٔ َي ٔ ٔ
دمحمنبیسیع،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،اثعشرفامےتںیہہکریمےافراکیوہیدیےکدرایمؿھچکزنیمرتشمکیھت،وہیدیےن
(ریمےہصح )ےسااکنررکدایوضحرےنرفامایہکھجمےسریتےاپسوکیئوگاہےہںیمےناہکہکںیہنوتآپےنوہیدیےسرفامای
ہکوتفلحااھٹ،ںیمےناہکہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہوتمسقاھکرکریما امؽےلاڑےاگ(اےساہللاکوخػوتامعنںیہن
َ َّ ِ َ ْ َ ِب َعھ َ َ َ ت ِه
َ
َ
ل
ق
ِ
ً
ی
َ
ْ
ِ
ث ل۔
فؿ ْ ِددا ِ
ن ُر
ےہ)وتاہللےنہیآتیانزؽرفامیئِ ،،إ ّؿ د
َّ َفأ ْب م ً
ي َ
اَّ َ
رافی  :دمحمنبیسیع،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،اثعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاےسیارمرپمسقاھکانوجاسیکریغوموجدیگںیموہاوہافراےسرصػملعوہ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

یسکاےسیارمرپمسقاھکانوجاسیکریغوموجدیگںیموہاوہافراےسرصػملعوہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 225

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ ،حارث ب ٩س٠امیِ ٪کدوض ،اطٌث بٗ ٩یص،

وض ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص أَ َّ٪
ِک ُد ْ
رفیَاب ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّذثَنٔي ُ ِ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ا ِِ َ ٟ

َّ
َّ
رضم ٔ ُّي َیا
رض َِ ٣و َت ا ِْ َت َؼ َ٤ا إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي أَ ِرقٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢ا َِ ٟح ِ َ
َر ُج َّل َٔ ٨ِ ٔ ٛ ٩ِ ٣ذ َة َو َر ُج َّل َٔ ٩ِ ٣ح ِ َ
َک بَ ِّی َْ ٨ة َٗا ََ ََ ٢و َل ٩ِٔ ٜأ ُ َح ُِّ ُٔ ٠ط َواہللٔ َ٣ا َی ٌِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧ضا أَ ِرضٔي
یضا أَبُو َص َذا َوه ٔ َي فٔي یَ ٔذظ ٔ َٗا ََ ٢ص َِ ٟ ١
َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ ِرضٔي اُِ َت َؼبََ ٔ ٨
ا ٚا َِ ٟحذ َ
یضا أَبُو ُظ َٓ َت َضیَّأ َا ِل ٔ٨ِ ٜذ ُّٔی َی ٌِنٔي َِ ٠ٟٔیٔ٤ي ٔن َو َس َ
ٔیث
اُِ َت َؼبََ ٔ ٨
ومحمدنباخدل،احرثنبامیلسؿرکدفس،اثعشنبسیق،رفامےتںیہہکاکیرضحیمافراکیدنکیصخشاینپیسکزنیماکوجنمی
ںیم یھت ڑگھجا ےل رک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ فہ رضحیمصخش ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس،ریمیزنیماسدنکیےکابپےنبصغرکیلیھتافرابفہاسیکتیکلمںیمےہ۔وضحرےنرفامایہکایکریتے
اپسوکیئوگاہےہ؟فہرضحیمےنہکاگلہکںیہننکیلںیماےسمسقداتی وہںاہللیکہیںیہناجاتنہکہیریمیزنیمےہےسجبصغرکایل
اھتاسےکابپےنفہدنکیایتروہایگفلحااھٹےنرپ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،احرثنبامیلسؿرکدفس،اثعشنبسیق،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
یسکاےسیارمرپمسقاھکانوجاسیکریغوموجدیگںیموہاوہافراےسرصػملعوہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 226

راوی ٨٫ :اد ب ٩رسی ابواحوض س٤اک ً٤٘٠ہ ب ٩وائ ١ب ٩ححز ابیہ

رضم ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢جا َئ
َح َّذثَ َ٨ا صَ َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح ِحز ٕا َِ ٟح ِ َ
َّ
َّ
رضم ٔ ُّي یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا
رض َِ ٣و َت َو َر ُج َْ ٨ِ ٔ ٛ ٩ِ ٣ٔ ١ذ َة إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟح ِ َ
َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ح ِ َ

َََُ ٠بنٔي ًََّ َي أَ ِرقٕ کَاِ َ ٧ت ْٔلَبٔي َٓ َ٘ا َ ٢ا ِل ٔ٨ِ ٜذ ُّٔی ه ٔ َي أَ ِرضٔي فٔي یَذٔی أَ ِز َرًُ َضا َِ ٟی َص َُ ٟط ٓ َٔیضا َح ٌَّ٘ َٓ ٙا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َٕ َِ ٟی َص َی َت َو َّر َُ ٔ٩ِ ٣
ک بَ ِّی َْ ٨ة َٗا ََٗ ََ ٢ا ََ ٠َ َٓ ٢
رضم ٔ ِّي أَ ََ ٟ
ک یَٔ٤یُ ُ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط َٓا ٔج ْز َِ ٟی َص یُ َبالٔي َ٣ا َحَ ٠
َو َسَ ٠ِ ٔ ٟ ٥َ ٠ح ِ َ
ک
َک ٔ٨ِ ٣طُ إ ٔ ََّ ذََ ٔ ٟ
َط ِی ٕئ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َص َ ٟ

انھد نب رسی اوباوحس امسک ہمقلع نبفالئ نب رجح اہیب ےس رفاتی رکےت ںیہ اکیآدیم رضحومت اک افر دنکہ اک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآےئفہرضحیمےنہکاگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسصخشےناکیزنیموکبصغرکایلےہ
وج ریمے فادل یک یھت ،دنکی ےنہک اگل ہک فہ ریمی زنیم ےہ ریمااس رپ ہضبق ےہ افر ںیم یہ اس رپ زراتع رکات وہں اس اک زنیم رپ
وکیئقحںیہن۔وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحیمےسرفامایہکایکریتےاپسوگاہےہ؟اسےناہکںیہنآپےنرفامایہکرھپ
اہمترےفا ےطاسدنکیاکفلحےہ،رضحیمےنہکاگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہوتافقسفافرجآدیمےہاےساسابتیک
وکیئ رپفاہ ںیہن وہیگ ہک فہ ایک فلح ااھٹ راہ ےہ اس ںیم وکیئ وترع افر رپزیہ اگری ںیہن ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکاہمترےےئلوساےئفلحےکاسرپافریسکاکقحںیہنےہ۔
رافی  :انھدنبرسیاوباوحسامسکہمقلع نبفالئنبرجحاہیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیمےسفلحےسیکایلاجےئاگ؟
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ذیمےسفلحےسیکایلاجےئاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي ً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز،
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ض َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّذثَ َ٨ا َر ُج ْ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١زَیِ ََ ٨ة َوِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩ذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
َسٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِنٔي َِ ٠ٟٔی ُضود ٔ أَ ِن ُظ ُذ ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َّأ ٟذی أَِ٧زَ َ٢
ا ٚا َِ ٟحذ َ
و ٪فٔي اَّ ٟت ِو َراة ٔ ًََّ َي ََ ٩ِ ٣زَِي َو َس َ
ٔیث فٔي ٗٔؼَّ ةٔ اَّ ٟز ِج ٔ٥
وسي َ٣ا َتح ٔ ُذ َ
اَّ ٟت ِو َرا َة ًََّ َي َُ ٣

دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعمےسرفاتیےہہکوضحر ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہیدویںےسرفامایہکںیمںیہمتاہللیکمسق
داتیوہںہکسجےنوتراةوکانزؽایکومٰیسرپ،متایکاپےتوہوتراتںیمزاینیکزسا۔
رافی  :دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ذیمےسفلحےسیکایلاجےئاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ً :بذاٌٟزیز ب ٩یحیي ابواَػبٍ٣ ،ح٤ذ ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚزہزی

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩یَ ِحیَي أَبُو اْلِ َ ِػ َب ّٔ َح َّذثَنٔي َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا
ٔیذ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َو َس َ
اٚ
اَ ٪یتَّب ٔ ٍُ ا َِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟو َیٌٔیطٔ یُ َح ِّذ ُث َسٌ َ
ا َِ ٟحذٔیثٔ َوبٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َر ُج ْ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١زِ َی ََ ٨ة ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ک َ َ
ا َِ ٟحذ َ
ٔیث ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
دبعازعلسینبییحیاوباالعبص،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،زرہیےسیہیدحثیرمفیےہفہرفامےتںیہہکزمہینےکاکیآدیمےن
وجاصبحملعفعبتماھتھجمےساسدحثیوکایبؿایک
رافی  :دبعازعلسینبییحیاوباالعبص،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
ذیمےسفلحےسیکایلاجےئاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيً ،بذاًََّي ،سٌیذٗ ،تادہًْ ،ک٣ہ ٧بي ِکی ٥ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ْٔک ََ ٣ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ٔیذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
ِّ
َح َوهَ ََِّ ٠ًَ ١َ ٠ی ٥ِ ُٜا َِ ٤َ َِ ٟاَ ٦وأَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ی٥ِ ُٜ
َِک ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َّأ ٟذی َ٧حَّا ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛآ َِٔ ٔ ٢ف ًَ ِو ََ ٪وأَٗ َِل ٌَ ٥ِ ُٜا َِ ٟب ِ َ
َُ ٟط َی ٌِنٔي َٔبِ ُٔ ٩ػورٔ َیا أُذ ُ
َّ
ا َِ َّ٩٤َ ٟو َّ
َِک َتنٔي بٔ ٌَو ٕٔیَ ٥و ََ َی َش ٌُنٔي أَ ِ٪
وسي أَ َتحٔ ُذ َ
اٟشَِ ٠وی َوأَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ی ٥ِ ُٜاَّ ٟت ِو َرا َة ًََّ َي َُ ٣
و ٪فٔي َ ٔ ٛتابٔ ٥ِ ُٜاَّ ٟز ِج ََٗ ٥ا َ ٢ذ ِ
ا ٚا َِ ٟحذ َ
ک َو َس َ
ٔیث
أَ ِٔ ٛذبَ َ
دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،رکعہمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکوضحرےنانبوصرای(وجہکوہید
اک اعمل اھت) ےس رفامای ہک ںیم ںیہمت اس اہلل ےس تحیصن دالات وہں سج ےن ںیہمت آؽ رفوعؿ ےس اجنت دی یھت افر دنمسر ںیم
اہمترےفا ےط را ےت انبےئ ےھت افر مت رپ ابدؽ اک اسہی ایک اھت افر اہمترے افرپنم فولسی انزؽ ایک اھت افر وتراة انزؽیک یھت رضحت
ومٰیسرپایکمتاینپبتکںیمرمجاکذرکاپےتوہ؟فہےنہکاگلہکآپےنےھجممیظعذاتاکفاہطسدایابریمےےئلوکیئاجنگشئںیہن
ہکںیمآپےسوھجٹوبولں۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،رکعہمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیموکاےنپقحرپمسقاھکیناچےیہ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ

آدیموکاےنپقحرپمسقاھکیناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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٣وسي ب٣ ٩زوا ،٪ب٘یہ ،وٟیذ ب ٩بحيَ ب ٩سٌذْ ،اٟذ بٌ٣ ٩ذا ،٪سیٕ ًوٖ ب٣ ٩اٟک
راوی ً :بذاٟوہاب ،ب٧ ٩حذہٰ ،

ا ٪اَّ ٟزق ُِّّي َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ ًَ ِ ٩بَ ٔحيَ ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
وسي بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة َو َُ ٣
اَ ٩ِ ًَ ٪س ِی ٕٕ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َح َّذث َ ُض ِ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي بَي ِ َن َر ُج َ٠ي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟض ُّي
ََ ٌِ ٣ذ َ
ک
َ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ یَُ ُ٠وَ ًََّ ٦ي ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َو َلَِ ٠ًَ ٩ِٔ ٜی َ
ًََِ ٠یطٔ َ٤َّ ٟا أَ ِدبَ َز َح ِش ٔب َي اہللُ َون ٌِٔ َ ٥ا َِ ٟؤٛی ُ
١
بٔا ِل َِ ٜی ٔص َٓإٔذَا َََُ ٠ب َ
ک أَ ِْ ٣ز َٓ ُ٘ َِ ١ح ِش ٔب َي اہللُ َون ٌِٔ َ ٥ا َِ ٟؤٛی ُ
دبعاولاہب ،نب دجنہ ،ومٰیس نب رمفاؿ ،ہیقب ،فدیل نب ریحب نب دعس ،اخدل نب دعماؿ ،فیس وعػ نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن
اپک یلصاہللہیلعفآہلفملس ےندفآدویمں ےکدرایمؿ ہلصیفرفامایسجصخش ےک الخػہلصیفوہااھت بج فہفاسپ اجےنےک ےئل
ڑماوتےنہکاگل،یبسحاہللفمعناوللیک۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہینسرکرفامایکشیباہللاعتیلالمتمرفامےتںیہامحتقف
ویبوقیفافرںیہمتاچےیہہک لقعدنمیافروہایشریےس اکؾولرھپ بجمت یسکاعمہلم ںیمولغمب وہاجؤ وتویںوہک ہکاہللاعتیل ےھجم
اکیفےہافررتہبنیاکراسزےہ۔
رافی  :دبعاولاہب،نبدجنہ،ومٰیسنبرمفاؿ،ہیقب،فدیلنبریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،فیسوعػنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
آدیموکاےنپقحرپمسقاھکیناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذً ،بذاہلل ب٣ ٩بارک ،بزا ب ٩ابي ٟی٠ہ٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ی٤و٤ً ،٪ز ب ٩رشیذ،

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩وبِز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي ُدَِ ٟی ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو
َّ
َّ
رع َؿ ُط َوًُ ُ٘وبَ َت ُط َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
بِ ٔٔ َّ ٩
اْٟشی ٔذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل َُّي ا َِ ٟوا ٔج ٔذ یُ ٔح ُِّ ٔ ١
رع ُؿطُ ُی َِ َُّ ٠ى َٟطُ َوًُ ُ٘وبَ َت ُط یُ ِح َب ُص َٟطُ
یُ ٔح ُِّ ٔ ١
دبع اہلل نب دمحم ،دبعاہلل نب رابرک ،ربا نب ایب ہلیل ،دمحم نب ومیمؿ ،رمع نب رشدی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ہک ینغ آدیم اک رقض ادا رکےن ںیم اتریخ رکان اس یک زعت ف آربف افر اس یک زسا وک الحؽ رک داتی ےہ۔ انب رابرک
ت
رفامےت ںیہ ہک حل رعہض اس یک آربف رسیی ےک الحؽ وہےن اک بلطم ہی ےہ ہک اس ےکاسھت تخس الکیم افر درتش رفیئ رک ےتکس
ںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دبعاہللنبرابرک،ربانبایبہلیل،دمحمنبومیمؿ،رمعنبرشدی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
آدیموکاےنپقحرپمسقاھکیناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٌ٣ :اذ ب ٩اسذ ،نرض ،ب ٩ط٤ی ،١ہز٣اض ب ٩حبیب ،جو گاؤں ٛے رہ٨ے واٟے ت٬ے اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

اض بِ َُ ٩حبٔیبٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟباد ٔ َی ٔة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج َّذظ ٔ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١أَ َِْ َ َََ٧ا صٔ ِز َُ ٣
َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩أَ َس ٕذ َح َّذث َ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َِز ٔ ٕی ٥لٔي َٓ َ٘ا َ ٢لٔي ا ِٟزَ ُِ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔي یَا أَ َْا بَنٔي َتٕ ٔ٤ی٣َ ٥ا تُزٔی ُذ أَ َِ ٪تٔ ٌَِ َ ١ب ٔأَسٔيَ ٔ َک
اعمذ نبادس،رضن ،نبلیمش ،رہامسنببیبح ،وجاگؤں ےکرےنہفاےل ےھتاےنپفادل ےس افرفہ اؿےکداداےس رفاتیرکےت
ںیہہکںیماےنپیسکرقمفضوکوضحریکدختمںیمےلرکاحرضوہاوضحرےنرفامایہکاسےکاسھت ےگروہ،رھپھجمےسرفامایہک
اےینبمیمتےکاھبیئ۔متاےنپدیقیےسایکاچ ےتوہ۔

رافی  :اعمذنبادس،رضن،نبلیمش،رہامسنببیبح،وجاگؤںےکرےنہفاےلےھتاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
آدیموکاےنپقحرپمسقاھکیناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 233

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز بہز ب ٩حٜی ٥اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َب َص َر ُج َّل فٔي تُ ِض َٕ ٤ة

اربامیہنبومیس،دبعارلزاؼ،رمعمزہبنبمیکحاےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناکیآدیموکتمہترپدیقرکایلاھت۔(رصػامگؿرپہنوبثترجؾرپ۔)
رافی  :اربامیہنبومیس،دبعارلزاؼ،رمعمزہبنبمیکحاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
آدیموکاےنپقحرپمسقاھکیناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 234

راوی ٣ :ح٤ذ بٗ ٩ذا٣ہ٣ ،و ،١٣اب ٩ہظا ٦بٗ ٩ذا٣ہ ،اسٌ٤ی ،١بہز ب ٩حٜی ٥اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

 ٩ِ ًَ ١بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢ابِ َُُ ٗ ٩ذا ََ ٣ة َح َّذثَنٔي إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُُ ٗ ٩ذا ََ ٣ة َو َُ ٣ؤ َُّ ٣

َٗا َ ٢ابِ َُُ ٗ ٩ذا ََ ٣ة إ ٔ َّ ٪أَ َْا ُظ أَ ِو ًَ َُّ ٤ط َو َٗا ََ ٣ُ ٢ؤ َّ ١ْ ٣إُٔ َّ ٧ط َٗ َا ٦إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِخ ُل ُب َٓ َ٘ا َٔ ٢جي ََأِي ب ٔ َ٤ا
َ
ُ
ِک َُ ٣ؤ ََّ ١ْ ٣وص َُو
َِک َط ِیئّا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٠ُّ َْ ٥َ ٠وا َُ ٟط ًَ ِٔ ٩جيََأ٧طٔ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
رع َق ًَ ُِ ٨ط ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥ذ َ َ
أْ ُٔذوا َٓأ ِ َ
َی ِخ ُل ُب

دمحمنبدقاہم،وملم،انباشہؾنبدقاہم،اامسلیع،زہبنبمیکحاےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہانبدقاہم
ےن اینپ رفاتی ںیم اھبیئ ای ؤاچ اک ذترکہ ایک ےہ ہکبج وملم نب اشہؾ ےن اینپ رفاتی ںیم اہک فہ وضحر ےک اسےنم ڑھکے وہےئ ہکبج
آپہبطخزپھرےہےھت۔
رافی  :دمحمنبدقاہم،وملم،انباشہؾنبدقاہم،الیعمس،زہبنبمیکحاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فاکتلاکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
فاکتلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 235

راوی ً :بیذاہلل ب ٩سٌذ ب ٩ابزاہی ،٥اسح ،ٙابونٌی ،٥ابٛ ٩یشا ،٪جابز بً ٩بذاہلل

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِذٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًَ َِّّم َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي نُ ٌَ ِی َٕ ٥وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
ْخو َد إلٔ َي َْ ِیَ َ ََ َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َُّ ٤ِ ٠ت ًَ َِ ٠یطٔ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط یُ َح ِّذ ُث َٗا َ ٢أَ َر ِد ُت ا ُِ ُ ٟ
ک آیَ ّة ٓ ََـ ٍِ
ْخ َ
ْش َو ِس ّ٘ا َٓإ ٔ ِ ٪ابِ َتَِي َٔ ٨ِ ٣
َو ُُِٗ ٠ت َُ ٟط إِِّٔي أَ َر ِد ُت ا ُِ ُ ٟ
ود إلٔ َي َْ ِیَ َ ََ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ َت ِی َت َؤٛیَّٔي َٓخ ُِذ ُٔ ٨ِ ٣ط َْ َِ ٤ش َة ًَ َ َ

َی َذ َک ًََّ َي َت ِزٗ َُوتٔطٔ

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ ،ااحسؼ ،اوبمیعن ،انباسیکؿ ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ںیم ےن ارادہ ایک ربیخ یک
رطػاجےناکوتںیموضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہاآپوکالسؾایکافرآپےساہکہکںیمےنربیخاجےناکارادہایک
ےہ وضحر ےن رفامای ہک فاہں بج مت ریمے فلیک ےس ولم وت اس ےس دنپرہ فقس وجھکرںی ےل انیل ارگ فہ مت ےس وکیئ العتم بلط
رکےوتاانپاہھتاسےکےلگرپرھکدانی۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،اقحس،اوبمیعن،انباسیکؿ،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقءےکضعباومراکایبؿ
ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءےکضعباومراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 236

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی٣ ،٥ثني ب ٩سٌیذٗ ،تادہ ،بظيَ بٌٛ ٩بذ

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثنَّي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩بُظَ ي َِ ٔبِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا َِ ٌَ ٟذو ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َط ٕیَٓ ٙا ِج ٌَُ٠و ُظ َس ِب ٌَ َة أَذ ُِر َٕ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َذ َارأِتُ ِ ٥فٔي َ ٔ
ملسم نب اربامیہ ،ینثم نب دیعس ،اتقدہ ،س ری نب کعیدد ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت راہتس
ںیمآسپںیمڑگھجزپفوتاسھتاہھتوھچڑدف۔(راہریگفںےکےئل)
رافی  :ملسمنباربامیہ،ینثمنبدیعس،اتقدہ،س رینبکعی دد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءےکضعباومراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 237

راوی ٣ :شذد ،اب ٩ابي ْ ،ٕ٠سٔیا ،٪زہزی ،ارعد

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َوابِ ُ ٩أبٔي ََْ َٗ َٕٕ ٠اَ َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َّ
ِ
رع ِؿت ُِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِس َتأذ ََ ٪أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛأَ َْا ُظ أَ َِ ٪ی ِِز ٔ َز َْظَ َب ّة فٔي ٔج َذارٔظ ٔ ٓ َََل یَ ُِ ٌُ ٨َ ٤ط َٓ َُ ٜ٨شوا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔي أَ َرا ُِ َٗ ٥ِ ٛذ أَ َِ
َْل ُ َِ ٔ ٟ٘ی ََّ ٨ضا بَي ِ َن أَ َِ ٛتآَٔٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص َذا َحذ ُ
ٔیث ابِ ُ ٩أَبٔي ََْ َٕٕ ٠وص َُو أَ َت ُّ٥
دسمد ،انب ایب فلخ ،ایفسؿ ،زرہی ،ارعج ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اہمترا (املسمؿ)
اھبیئاہمتری دویارںیمزکلیاگڑےنیکااجزتامےگنوتاےسعنمہنرکف۔ہیاراشدنسرکولوگںےنرساکھجےئ(وگایہکاساراشدرپ
اؿ یک تعیبط ںیم رگاینآیئ) وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ےھجم ایک وہ ایگ ےہ ںیم ولوگں اس اراشد ےس  ے اانتعیئ
ربےتتدھکیراہوہںںیمرضفراباورضفراسوکاہمترےدنکوھںےکدرایمؿڈا اتروہںاگاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیاافلظرفاتی
انبایبفلخیکےہ۔
رافی  :دسمد،انبایبفلخ،ایفسؿ،زرہی،ارعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءےکضعباومراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 238

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث ،یحیي ٣ ،ح٤ذ ب ٩یحیي ب ٩حباٟ ،٪وٟؤ ابوُص٣ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
ُص ََ ٣ة َٗا ََُ ٢ي ِ ََ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحیَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ َٔ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩حب َ
َّاِ ُٟ ٩ِ ًَ ٪ؤَ ُٟؤ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ٔ ِ
ُص ََ ٣ة َػاح ٔٔب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ٩ِ ٣َ ٢
ُٗت َ ِی َب َة فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ٔ ِ
اَ ٚط َّ
ْض اہللُ بٔطٔ َو ََ ٩ِ ٣ط َّ
ا ٚاہللُ ًََِ ٠یطٔ
َؿ َّار أَ َ َّ

ئ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحی،دمحمنبییحینبةحؿ،وللاوبرصہمرفامےتںیہہکہبیتقےکالعفہدفرسےرفاةےناسدحثیںیماصبح
ایبنل اک یھب ذرک ایک ےہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج یسک وک اصقنؿ اچنہپےئ اگ اہلل اےس اصقنؿ
اچنہپےئاگافروجیسکےس(ریغبیسکرشیعفہجےس)دینمشرےھکاگاہللاسےسدینمشرےھکاگ۔
ئ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحی،دمحمنبییحینبةحؿ،وللاوبرصہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءےکضعباومراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 239

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،ح٤اد ،واػ ،١ابي ًیی٨ہ ،ابوجٌرف ٣ح٤ذ بًَّ ٩ي

رف َُ ٣ح ََّ ٤ذ بِ َٕٓ ٔ ًََّ ٩ي
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذث َ َ٨ا َو ٔ
اػ ِْ ٣َ ١ول َي أَبٔي ًُ َی ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َج ٌِ َ ٕ
یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨ذ ٕب أََّ٧طُ کَاِ َ ٧ت َٟطُ ًَ ُـ ْذ ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣خ ٕ ١فٔي َحائ ٔٔم َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا ََ ٢و َ ٍَ ٣اَّ ٟز ُج ٔ ١أَصُِ ُ٠ط َٗا َ٢
َ
یٌ ُط َٓأبََي ٓ ََل ََ ٠ب إَِٔ ٟیطٔ أَ ِ ٪یُ َ٨اٗ ٔ َُ ٠ط َٓأبََي َٓأتََي أ ٨َّ ٟب َّي
اَ ٪س َُ ٤زةُ یَ ِذ ُْ ُ
ََٓ َ َ
 ١إلٔ َي ِ َ ٧خٔ٠طٔ َٓ َی َتأ َّذی بٔطٔ َو َی ُظ َُِّ ٠ًَ ٙیطٔ ٓ ََلََ ٠ب إَِٔ ٟیطٔ أَ ِ ٪یَب ٔ َ
َّ
َّ
یٌ ُط َٓأبََي ٓ ََلََ ٠ب إَِٔ ٟیطٔ أَ ِ ٪یُ َ٨اٗ ٔ َُ ٠ط َٓأبََي
ِک ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط ٓ ََلََ ٠ب إَِٔ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یب ٔ َ
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َک ََ ٛذا َو ََ ٛذا أَ ِّ ٣زا َرَُّ َبطُ ٓ ٔیطٔ َٓأبََي َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت َُ ٣ـ ٌّار َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ِ ٔ ٟ ٥َ ٠أ ِن َؼار ِّٔی
َٗا ََٓ ٢ض ٔ ِب ُط َٟطُ َوَ ٟ
اذِ َص ِب َٓا ِٗ َِ َ ٧ ٍِ ٠خ َ٠طُ

امیلسؿنبداؤد،امحد،فالص،ایب ،ہنی،اوبرفعجدمحمنبیلعےسرفاتیےہہکاؿےکھچکوجھکرےکدرتخاکیااصنریآدیمےک
ابغ ںیم ےھت ہکبج اس ےک اسھت اس ےک رھگ فاےل یھب ےھت ،رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت رمسہ اےنپ وجھکر ےک دروتخں ےک اپس اجای
رکےت ےھت سج ےس اس ااصنری وک فیلکت وہا رکیت یھت افر اےسآان اجان رگاں سگرات اھت۔ اس فا ےط اس ااصنری ےن رضحت رمسہ
ریضاہللاعتیلہنعےساطمہبلایکہکدروتخںےک دبےلںیمدفرسےدرتخےلےلنکیلرضحترمسہریضاہللاعتیلہنعےنرھپ
ااکنر رک دای ،فہ ااصنری وضحر یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ ےس اسرا ہصق رعض ایک ،آپ ےن رضحت رمسہ ےس رفامای ااھچ اؿ
دروتخںوکدفرسےدروتخںےسدبؽول،وترمسةریضاہللاعتیلہنعےنااکنررکدای،وضحرےنرفامایہکااھچرھپاںیہنہبہرکدفافراؿ
ےکوعضالفںالفںزیچےلولآپابرابراےساساعمہلمرپرتبیغدےتیرےہنیلرمسہ ےنااکنریہایک،انچہچنوضحرےنرفامایہک
متدفرسےوکفیلکتاچنہپےنفاےلوہافرآپےنااصنریےساہکہکاجؤافراؿےکدرتخااھکڑرکد کنیدف۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،امحد،فالص،ایب ،ہنی،اوبرفعجدمحمنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءےکضعباومراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 240

راوی  :ابو وٟیذٟ ،یث زہزی ،رعوہً ،بذاہلل ب ٩زبيَ ،رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اػ َ ٥اٟزُّبَي ِ ََ فٔي
رع َو َة أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َح َّذثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُج َّل َْ َ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
و ٪ب ٔ َضا َٓ َ٘ا َ ٢اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َ ِّ
رشا ٔد ا َِّ َ ٟ
رس ِح ا ِ٤َ ٟا َئ یَ ُُّ ٤ز َٓأبََي ًََِ ٠یطٔ اٟزُّبَيَُِ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َحة ٔ َّاٟتٔي َی ِش ُ٘ َ
َٔ

ا ٪ابِ َ٤َّ ًَ ٩ت َٔک َٓ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُط
ٔب اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِ ٪ک َ َ
اس ٔ ٙیَا ُزبَي َُِ ث ُ َّ ٥أَ ِر ٔس ِ ١إلٔ َي َجار َٔک َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ
٠ٟٔزُّبَي َِ ٔ ِ
اس ٔ ٙث ُ َّ ٥ا ِحب ٔ ِص ا ِ٤َ ٟا َئ َحتَّي َی ِز ٔج ٍَ إلٔ َي ا َِ ٟح ِذرٔ َٓ َ٘ا َ ٢اٟزُّبَيَُِ ٓ ََواہللٔ إِِّٔي َْل َ ِح َش ُب
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢
وَ ٪حتَّي یُ َح ِّ٤ُ ٜو َک ِاْلیَ َة
ک ٓ َََل َو َرب َ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َ٧زََِ ٟت فٔي ذََ ٔ ٟ
ِّک ََ یُ ِؤ َٔ ُ٨٣

اوبفدیل ،ثیل زرہی ،رعفہ ،دبعاہلل نب زریب ،ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت زریب نب اوعلاؾ ےس رحہ
(دمہنی ںیمایسہرھتپیلیزنیم)یکانویلںےکابرے ںیمنج ےکذرہعیوتیھکںوکرساباجاتےہڑگھجا ایکفہااصنریصخشاتہک اھت ہک
اپینوک(رفےکریغب)اجریرےنہدفہکفہسگراترےہزریبنبوعاؾےناسےسااکنررکدای۔وضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رضحتزریبےس اہکہکاےزریبریضاہللاعتیلہنعاینپزونیمںوکرسابرکفرھپاپیناےنپزپفیسیکرطػوھچڑدف۔رافیےتہکںیہ
ہکہینسرکااصنریہصغ ںیمآایگ افرےنہکاگلہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ایک اسفا ےطہکہیآپےکؤاچزاداھبیئ ںیہہی
نس رک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچے اک رگن  ریغت وہ ایگ افر رھپ زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک اینپ زنیم وک
ریسابرکفافراپینوکرفکولاہیںکتہکتیھکیکڈنمریفںکتاپینعمجوہاجےئ،رافیےتہکںیہہکدخایکمسقریماایخؽہیےہہک
ہیآتیایس ابرےںیمانزؽوہیئ۔الففرکبالویونمؿیتح۔آپےکربیکمسقفہرہسگومنمںیہنوہںےگاہیںکتہکآپ
وکاےنپاخمامصتںیماثثلافرلصیفہنمیلسترکںیلافررھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہلصیفےساےنپدولںںیمیگنتہنوسحمس
رکںیافرایھچرطحامؿںیل۔
رافی  :اوبفدیل،ثیلزرہی،رعفہ،دبعاہللنبزریب،ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءےکضعباومراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 241

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،وٟیذ ،ابٛ ٩ثيَ ،ابي ٣اٟک ب ٩ابي ثٌ٠بہ،

ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ َی ٌِنٔي ابِ ََٛ ٩ثٔيَ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َ٣أ ٔ ٟک بِ َٔ ٩ث ٌََِ ٠ب َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َث ٌََِ ٠ب َة بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ِک َ َ
اػ َ ٥إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َقیِ ٕع ک َ َ
َقیِوَ َة َٓ َخ َ
أَبٔي َ٣إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َسََ َ َُٛ ٍَ ٔ٤ائ َ ُض َِ ٥ی ِذ ُ ُ
اُ َٟ ٪ط َس ِض ْ ٥فٔي بَنٔي ُ َ
و ٪أ ََّ ٪ر ُج َّل َٔ ُ ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َِ ٣ضزُورٕ َی ٌِنٔي َّ
و٣َ ٪ائ َ ُط َٓ َ٘ َضي بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا ِ٤َ ٟا َئ إلٔ َي
اٟش ِی ََّ ١أ ٟذی َی ِ٘ َت ٔش َُ ٤

ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن ََ َی ِحب ٔ ُص اْلِ َ ًَِّ َي ًََّ َي اْلِ َ ِس َٔ ٔ١
دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیل ،انبریثک،ایب امکلنبایب ہبلع،رفامےتںیہہکاوہنںےناےنپڑبفںےسانس فہذترکہایک رکےتےھت ہک
رقشیںیماکیصخشوجینبرقہظیےکاسھتاپیناکاعمہلم ںیمرشکیاھتسےناانپ ڑگھجایبناپکیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیمشیپ ایک وج اکیےتہب انےل ےک ابرے ںیم اھت سج اک اپینفہولگ میسقترکایل رکےت ےھت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اؿ
ےکدرایمؿہلصیفرفامایہکبجاپینونخٹںکتعمجوہاجےئاسفتقافرپیکزنیمفاالاپینہنرفےکےچینفاےلرپ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیل،انبریثک،ایبامکلنبایب ہبلع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءےکضعباومراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 242

راوی  :اح٤ذ بً ٩بذہ ِ٣يَہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤ابي ًبذاٟح ٩٤ب ٩حارث٤ً ،ز ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة َح َّذثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي ََةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ٩
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي فٔي َّ
١
اٟش ِی ٔ ١ا ِِ ٤َ ٟضزُورٔ أَ ِ ٪یُ َِ ٤ش َ
ک َحتَّي َی ِب َّ ُ٠ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن ث ُ َّ ٥یُ ِز ٔس ُ
اْلِ َ ًَِّ َي ًََّ َي اْلِ َ ِس َٔ ٔ١

لج
ادمحنبدبعہ  ریغہ نبدبعارلنمح،ایبدبعا من نباحرث ،رمع نببیعش،اےنپفادل ےسافر فہ اؿ ےکدادا ےسرفاتی رکےت ںیہ
ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےتہب وہےئ انےل ےک ابرے ںیم ہلصیف ایک ہک اس ےک اپین وک ونخٹں ےک ربارب ےنچنہپ ےک
رباربکترفاکاجےئرھپافرپیکزنیمفاالیلچنزنیمفاےلیکرطػاےس جیھدے۔
لج
م
رافی  :ادمحنبدبعہ ریغہنبدبعارلنمح،ایبدبعا ننباحرث،رمعنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا

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

ابب  :ولصیفںاکایبؿ
اضقءےکضعباومراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 243

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ ٣ح٤ذ بً ٩ث٤اً ،٪بذاٌٟزیز ب٣ ٩ح٤ذ

اَ ٪ح َّذثَ ُض َِ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩أَبٔي ك ُ َوا ََ ٟة َو ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحیَي ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤ذ بِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
رح ٔیِ َ ٧ ٥خ َٕ ٠ة فٔي َحذٔیثٔ أَ َح ٔذص َٔ٤ا
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا َ ٢ا ِْ َت َؼ َ ٥إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ََل ٔ ٪فٔي َ ٔ
ک َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز َٔٓأ َ ََ ٣ز
َخ ٓ َُو ٔج َذ ِت َْ َِ ٤ش َة أَذِ ُر َٕ َٓ َ٘ َضي ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا ٓ َُذرٔ ًَ ِت ٓ َُو ٔج َذ ِت َس ِب ٌَ َة أَذ ُِر َٕ َوفٔي َحذٔیثٔ ِاْل َ ٔ
یذة ٕ َٔ ٩ِ ٣جزٔی ٔذصَا ٓ َُذرٔ ًَ ِت
ب ٔ َحز ٔ َ
ومحمد نب اخدل دمحم نب امثعؿ ،دبعازعلسی نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک دف آدویمں ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم
وجھکر یک رحمی ےک ابرے ںیم انتزع شیپ ایک (ہی اکی رافی یک دحثی ےک اافلظ ںیہ) وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس یک
امیپشئ اک مکح دای ،اےس اناپ ایگ وت فہ است سگ یلکن(افر دفرسے رافییک رفاتی ںیم ےہ ہک اپچن سگ اپیئ یئگ) وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنایسےکاطمقبہلصیفرفامای۔ہکبجدبعازعلسینبدمحم(رافیںیہاسرفاتیےک)ےتہکںیہہکوضحرےناسدرتخیکاکی
اشخےسانےنپاکمکحدای۔انچہچناےساناپایگ۔
رافی  :ومحمدنباخدلدمحمنبامثعؿ،دبعازعلسینبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ

ملعیکتلیضفایکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
ملعیکتلیضفایکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 244

راوی ٣ :شذد ب٣ ٩رسہذً ،بذاہلل ب ٩داؤدً ،اػ ٥ب ٩رجا ب ٩حیوہ ،داؤد ب ٩ج٤یٛ ،١ثيَ ،بٗ ٩یص،

ی١
رسصَ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩دا ُو َد َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ٔ
اػ َ ٥بِ ََ ٩ر َجا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ح ِی َو َة یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩دا ُو َد بِ َٔ ٩جٕ ٔ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ُد بِ ُِ َ ٣ُ ٩
ئ فٔي َِ ٣شحٔذٔ د ٔ َِ ٣ظ ََ َٓ ٙحائ َ ُط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا أَبَا َّ
ًَ َِٛ ٩ثٔيَ ٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا َ ٍَ ٣أَبٔي َّ
ئ إِ ِّٔي
اٟذ ِر َدا ٔ
اٟذ ِر َدا ٔ

ک ٔ٣َ ٩ِ ٣ذٔی َٔ ٨ة اٟزَّ ُسو َٔ ٢ػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠حذ ٕ
ک تُ َح ِّذث ُ ُط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
ٔیث بَ ََِ ٠نٔي أََ َّ ٧
ٔجئِ ُت َ

َک اہللُ بٔطٔ
َک َ ٔ
َطی ّ٘ا یَ ِلُ ُ٠ب ٓ ٔیطٔ ًٔ٤ِّ ٠ا َسَ ٠
ٔجئ ُِت َ ٔ ٟحا َج ٕة َٗا ََٓ ٢إِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢سَ ٠
رف َُ ٟط َ ٩ِ ٣فٔي َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت
َٔ
َط ٔ ٚا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََ ٟت َـ ٍُ أَ ِجَ ٔ ٨ح َت َضا ر ّٔؿا َ ٔ ٟلأ ٔ ٟب ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟوإ ٔ َّ ٪ا ٌَِ ٟاَ َٟ ٥َ ٔ ٟی ِش َت ِِ ٔ ُ
َطی ّ٘ا ُٔ ُ ٩ِ ٣

ق َوا ِٔ ٟحی َتا ُ ٪فٔي َج ِو ٔ
ئ َوإ ٔ ََِّ ٓ ٪ـ َ ١ا ٌَِ ٟاَ ًََّ ٥ٔ ٔ ٟي ا ٌَِ ٟاب ٔ ٔذ ََِ ٔٛـ ٔ ١ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِذرٔ ًََّ َي َسائ ٔز ٔا ِل ََ ٜوأ ٔ ٛب
ٖ ا ِ٤َ ٟا ٔ
َو َ ٩ِ ٣فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ئ َوإ ٔ َّ ٪اْلِ َِ٧ب ٔ َیا َئ  ٥َِ ٟیُ َو ِّرثُوا دٔی َّ ٨ارا َو ََ د ٔ ِرصَ ّ٤ا َو َّرثُوا ا ِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َِ ٠ٌٔ ٟأَ َْ َذ ُظ أَ َْ َذ ب ٔ َح ٓ ٕى َو ٔاَفٕ
َوإ ٔ َّ ٪ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا َئ َو َرثَ ُة اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
دسمد نب رسمدہ ،دبعاہلل نب داؤد ،اعمص نب راج نب ویحہ ،داؤد نب لیمج ،ریثک ،نب سیق ،رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت اےنپ فادل
رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتیلہنعےکاسھت دقشمیک اجعمدجسمںیماھٹیبوہااھتہک وتااچکناکیآدیماؿےکاپسآایافرےنہک
اگلہکاےاوبدلرداءریضاہللاعتیلہنعںیمآپےکاپسوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہشدمہنیہبیطےساحرضوہاوہںرصػ
اکی ایسی دحثی ےک احلص رکےن ےئلیک سج ےک ابرے ںیم ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک اےس آپ رباہ راتس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ افر ںیم یسک رضفرت (دوینی) یک فہج ےس ںیہن آای۔ رضحت اوبادلرداء ےن رفامای ہک کشیب ںیم
وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انسہک وج صخش ملع ےک وصحؽیک راہ ںیمالچ اہلل اعتیل اےس تنج ےک راوتسں
ںیم ےس اکی راہتس رپ الچےت ںیہ افرکشیب المہکئ اےنپ رپفں وک عابل ملعیکوخونشدی ےک ےئل ایاھےت ںیہ افر اعمل ےک ےئل زنیم ف
آامسؿیکامتؾ اایشءرفغمتیک داعرکیتںیہ افر ایلھچمںاپینےکٹیپںیم۔ افرکشیباعملیکتلیضفاعدب رپایسیےہ یسیجوچدوھںی

ےکاچدنیکتلیضفاسرےاتسرفںرپافرکشیباملعءاایبنےکفراث ءںیہافراایبنءملعوکریماثانبےتںیہسپسجےناےساحلصرک
ایلوتاسےنوپرہصحاحلصرکایل۔
رافی  :دسمدنبرسمدہ،دبعاہللنبداؤد،اعمصنبراجنبویحہ،داؤدنبلیمج،ریثک،نبسیق،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
ملعیکتلیضفایکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 245

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩وزیز ،وٟیذ ،طبیب ب ٩طٌبہً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي سودہ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٟوزٔیز ٔ ِّ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي َس ِو َد َة
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
یب بِ ََ ٩ط ِی َب َة َٓ َح َّذثَنٔي بٔطٔ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
یت َطب ٔ َ
ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
ئ َی ٌِنٔي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
اٟذ ِر َدا ٔ

دمحمنبفزری،فدیل،بیبشنبہبعش،امثعؿنبایبوسدہ،ےنوضحرہیلعاالسلؾےسیہیدحثیدفرسیدنسےکاسھترفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبفزری،فدیل،بیبشنبہبعش،امثعؿنبایبوسدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
ملعیکتلیضفایکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 246

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زائذہ اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا َزائ َٔذةُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُرس َِ بٔطٔ
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ١ی ِشُ ُ٠
َط َی ٙا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو َ ٩ِ ٣أَبِ َلأ َ بٔطٔ ًَ َُ ُ٠٤ط  ٥َِ ٟی ِ ٔ
َطی ّ٘ا َی ِلُ ُ٠ب ٓ ٔیطٔ ًٔ٤ِّ ٠ا إ ٔ ََّ َس َّض َ ١اہللُ َُ ٟط بٔطٔ َ ٔ
ک َٔ
َن َشبُطُ
ادمح نب ویسن ،زادئہ اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکیئ آدیم ااسی ںیہن
ےہ ہک فہ ملع ےک وصحؽ ےک راہتس ںیم ےلچ  رگ ہی ہک اہلل اعتیل اس یک فہج ےس اس ےک فا ےط تنج اک راہتس آاسؿ رفام دےتی ںیہ افر
سجےنلمعںیماکیلہفاتریخیکوتاساکبسناےسوکیئافدئہںیہناچنہپےئاگ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زادئہاشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاتکبےسدحثیرفاتیرکےناکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
الہاتکبےسدحثیرفاتیرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 247

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ثابتً ،بذ اٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب ٩ابي ٠٤٧ة رضي اہلل ً٨ہ اپ٨ے باپ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َِْ َ ََِٔي ابِ ُ ٩أَبٔي َ ٠َ ٤ِ َ ٧ة

اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط بَ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو َجاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨ذ ُظ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضود ٔ َُّ ٣ز ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ

َٓ َ٘ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤ذ َص َِ ١ت َتَ َ ََّ ٥ُ ٠ص ٔذظ ٔا َِ ٟح ََ ٨ازةُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اہللُ أَ ًِ ََ٘ َٓ ٥ُ ٠ا َ ٢ا َِ ٟی ُضود ٔ ُّی إَٔ َّ ٧ضا َت َتَ َ ََّ٘ َٓ ٥ُ ٠ا َ٢
اب ٓ َََل ُت َؼ ِّذُٗوص َُِ ٥و ََ تُ َِّ ٜذبُوص َُِ ٥وُٗوُٟوا آ َ٨َّ ٣ا بٔاہللٔ َو ُر ُسٔ٠طٔ َٓإ ٔ ِ٪
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َح َّذثَ ٥ِ ُٜأَ ِص ُ

اَ ٪حً٘ا  ٥َِ ٟتُ َِّ ٜذبُو ُظ
ا ٪بَاك َّٔل ُ ٥َِ ٟت َؼ ِّذُٗو ُظ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
کَ َ
ادمحنب دمحم نباثتب،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبایبتملہریضاہلل ہنعاےنپابپ ےس رفاتیےہ ہک فہوضحرارکؾ یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےکاپساکیابرےھٹیبوہےئےھتافراؿےکرقبییہاکیوہیدییھباھٹیبوہااھتایسانانءںیماکیانجزہفاہںےسسگراوت
فہ وہیدی ےنہک اگلہک اے دمحم۔ایک ہی انجزہالکؾرکات ےہ؟ یبنارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکفاہلل املع۔فہ وہیدی ےنہک  ےگ
ہکہی انجزہابترکاتکسےہ ،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاحصہبےسایبؿ ایکہکالہاتکبوجمتےس ابںیتایبؿرکںی
متہناؿیکدصتقیرکفافرہناؿیکذکتبیافرہیاہکرکفہکمہوتاہللافراسےکروسؽرپاامیؿالےئ،سپارگاسیکابتطلغوہیگ
وتمتےنایکسدصتقییہںیہنیکافرارگفہقحےہوتمتےناسیکذکتبییھبںیہنیکےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبایبتملہریضاہللہنعاےنپابپ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
الہاتکبےسدحثیرفاتیرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 248

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابي ز٧ادْ ،ارجہ ب ٩زیذ ب ٩ثابت

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِْ ٩ارٔ َج َة َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢زیِ ُذ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت
اب َی ُضو َد َو َٗا َ ٢إِِّٔي َواہللٔ َ٣ا آ َ ٩ُ ٣یَ ُضو َد ًََّ َي َ ٔ ٛتابٔي َٓ َت ٌَ َُّ ٤ِ ٠ت ُط َٓ٥َِ ٠
أَ ََ ٣زِٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت ٌَ َُّ ٤ِ ٠ت َُ ٟط َ ٔ ٛت َ
َّ
َ
ُ َ
َقأ ُ َُ ٟط إٔذَا ُٛت َٔب إَِٔ ٟیطٔ
َی َُّ ٤ز بٔي إ ٔ ََّ ن ِٔؼ ُ
ٕ َط ِضز ٕ َحتي َح َذ ِٗ ُت ُط َُٓ ٨ِ ٜت أ ِٛت ُُب َُ ٟط إٔذَا ََ ٛت َب َوأ ِ َ

ادمح نب ویسن ،انب ایب زاند ،اخرہج نب زدی نب اثتب رفامےتںیہہک ےھجم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مکح رفامای ہک انچہچن ںیم
ےن آپےکےئلوہیدویںیکیرحریفریغہ۔یھکی۔افرآپےنرفامایہکدخایکمسقےھجمنیقیںیہنےہہکوہیدریمییرحریوکدرتس
ےتھکلوہںےگانچہچنںیمےناےساھکیسایھبآداھہنیہمیھبںیہنسگارااھتہکںیماسںیمامرہوہایگانچہچنںیمیہآپےکےئلاھکل

رکاتاھتبجآپوھکلاےتافربجآپےکاپسںیہکےسوہیدویںیکیرحریآیتوتںیمیہاےسزپاھرکاتاھت۔
رافی  :ادمحنبویسن،انبایبزاند،اخرہجنبزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملعیکاتکتباکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
ملعیکاتکتباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 249

راوی ٣ :شذد ،ابوبْک ب ٩ابي طیبہ ،یحیي ً ،بیذاہلل ب ٩اْ٨ص ،وٟیذ بً ٩بذاہلل یوسٕ٣ ،اہً ،١بذاہلل ب٤ً ٩زو

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِْ َٔ ٨ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َوأَبُو بَ ِ ٔ
ُٕ ِ٣
ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِٛت ُُب ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ أَ ِس َُ ٌُ ٤ط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٕ بِ ٔ٣َ ٩اصَ َ
ٔیث ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َّ ُ
ْش َی َتَ َ َّ ٥ُ ٠فٔي
َقیِ ْع َو َٗاُٟوا أَ َتِٜت ُُب ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ َت ِش ٌَُ ٤طُ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب َ ْ
َو َس ٥َ ٠أرٔی ُذ حِٔٔوَ طُ َٓ ََ ٨ض ِتنٔي ُ َ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِو َ٣أ َبٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ إلٔ َي ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َ٢
ِک ُت ذََ ٔ ٟ
ا َِ َِ ٟـ ٔب َواٟز َِّؿا َٓأ َ َِ ٣ش ُِ ٜت ًَ ِ ٩ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب ٓ ََذ َ ِ

ْخ ُد ُٔ ٨ِ ٣ط إ ٔ ََّ َح ٌّٙ
ِاٛت ُِب ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔ َ٣ا َی ِ ُ

دسمد،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،دیبعاہللنباسنخ،فدیلنبدبعاہللویفس،املہ،دبعاہلل نبرمعفرفامےتںیہہکںیموضحرارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسوجابںیتانسرکاتاھتاںیہناھکلرکاتاھتایدرکےنےیل۔نکیلےھجمرقشیےنعنمایکافرےنہک ےگہکمتوضحریلص
اہللہیلعفآہلفملسیکرہابت وکوجےتنسوہھکلایلرکےتوہاحالہکنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرشبںیہ(افررشبیاقتاضیکفہج
ےسآپوکہصغیھبآاتےہ،وخیشیکاحتلیھبوہیتےہ)افرآپیھبکہصغںیمافریھبکوخیشیکاحتلںیموگتفگرکےتںیہذہلا
ںیمےناتکتبےساہھترفکایلافراساکذترکہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایک،وضحرےناینپاویلگنںےساےنپہنمیک
رطػااشرہایکافررفامایہکاھکلرکفاسذاتیکمسقسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہاسہنمےسوساےئقحابتےکافرھچکںیہن

یتلکن۔
رافی  :دسمد،اوبرکبنبایبہبیش،ییحی،دیبعاہللنباسنخ،فدیلنبدبعاہللویفس،املہ،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
ملعیکاتکتباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 250

راوی  :نص بًَّ ٩ي ،ابواح٤ذ ٛثيَ ب ٩زیذ٣ ،ل٠ب بً ٩بذاہلل ح٨لب

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا َٛثٔيَُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨لبٕ َٗا ََ ٢د َْ ََ ١زیِ ُذ بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
ثَاب ٔ ٕت ًََّ َي ٌَُ ٣اؤیَ َة ٓ ََشأ َ َُ ٟط ًَ َِ ٩حذ ٕ
ٔیث َٓأ َ ََ ٣ز إ ٔ ِن َشاّ٧ا یَِٜتُبُ ُط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َزیِ ْذ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ََِ ٪
َِٜ٧ت َُب َط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣حذٔیثٔطٔ ٓ َََ ٤حا ُظ

رصننب یلع،اوبادمحریثک نب زدی،بلطم نبدبعاہللدیغب رفامےتںیہہکرضحتزدینب اثتب،رضحت اعمفہیریض اہللاعتیل ہنع
ےکاپس آےئ افراؿےس یسکدحثیےکابرےںیمدرایتفایکرضحتاعمفہیےن اکیآدیموکمکحدایہکاےس ھکلےلوتزدینب
اثتب ےن اؿ ےس اہک ہک کشیب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ مکح دای اھت ہک آپ یک دحثی ںیم ےس ھچک ہن اھکل اجےئ
انچہچنےھکلوہےئوکاٹمدایایگ۔
رافی  :رصننبیلع،اوبادمحریثکنبزدی،بلطمنبدبعاہللدیغب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسرپوھجٹابدنےنھیکدشدیفدیعاکایبؿ

ابب  :ملعاکایبؿ
وضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسرپوھجٹابدنےنھیکدشدیفدیعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 251

راوی ٤ً :زو بً ٩و٣ ،٪شذدْ ،اٟذ بیا ٪ب ٩بْش٣ ،شذد ابوبْش ،وبزہ بً ٩بذاٟزحً ،٩٤ا٣ز بً ٩بذاہلل ب ٩زبيَ،

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َْاْ ٔ ٟذ ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ ِ ٩بَ َیا ٔ ٪بِ ٔ ٩بٔ ِْشٕ َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد أَبُو بٔ ِْشٕ ًَ ِ٩
ک أَ ِ ٪تُ َح ِّذ َث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َوبَ َز ُة بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٠ٟٔزُّبَي َِ ٔ َ٣ا یَ َِ ٌُ ٨َ ٤

ا ٪لٔي ُٔ ٨ِ ٣ط َو ِج ْط َو َ٨ِ ٣ز ٔ َْ ٟة َو َل ٜٔنِّي َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َی ُ٘و ُ٩ِ ٣َ ٢
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا یُ َح ِّذ ُث ًَ ُِ ٨ط أَ ِػ َحاب ُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ َِ َ٘ ٟذ ک َ َ
ََ ٛذ َب ًََّ َ َّي َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ذا َٓ َِ ٠یت ََب َّوأِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ذ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
رمعف نب وعؿ ،دسمد ،اخدل ایبؿ نب رشب ،دسمد اوبرشب ،فربہ نب دبعارلنمح ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت
ںیہ ہک ںیم ےن (اےنپ فادل) زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک آپ ےک ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی

رفاتیرکےنںیمایکامعنےہ؟ےسیجہکآپےکاسیھتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہاوہنںےنرفامایہک
دخا یک مسق ےھجم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی اخص رقتب اک درہج احلص اھت نکیل ںیم ےن آپ ےس انس ےہ ہک آپ
رفامےتںیہہکسجےنھجمرپوھجٹابدناھفہاانپاکھٹہنمنہجںیمانبےل۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،دسمد،اخدلایبؿنبرشب،دسمداوبرشب،فربہنبدبعارلنمح،اعرمنبدبعاہللنبزریب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکاتکبںیمریغبملعےکوگتفگرکےناکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
اہللیکاتکبںیمریغبملعےکوگتفگرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩یحیي  ،یٌ٘وب ب ٩اسح ٙسہی ١ب٣ ٩ہزا ،٪ابوً٤زا ٪ب ٩ج٨ذب،

ا ٪أَخٔي َحزِٕ ٦
وب بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ
ا ٚا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رضم ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ
 ١بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ِق ُئ ا َِ ٟح ِ َ

اب اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١ب ٔ َزأِیٔطٔ
اُ ٩ِ ًَ ٪ج ُِ ٨ذ ٕب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢فٔي َ ٔ ٛت ٔ
ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
َٓأَػاب َٓ َ٘ ِذ أَ ِْ َلأ َ
َ َ
دبع اہلل نب دمحم نب ییحی ،وقعیب نب ااحسؼ لیہس نب رہماؿ ،اوبرمعاؿ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکسجصخشےنرقآؿرکمیںیماینپراےئےسحیحصوگتفگیھبیکوتاسےنیطلغیک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبییحی،وقعیبنباقحسلیہسنبرہماؿ،اوبرمعاؿنبدنجب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیابتوکابرابردرہاےناکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
اکیابتوکابرابردرہاےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ززو ،ٚطٌبہ ،ابي ً٘ی ،١ہاط ٥ب ٩بَل ،٢ساب ٙب٧ ٩اجیہ ،ابوسَل ٦حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠
ٛے ایک ْاد٦

یَ ١صا ٔط ٔ ٥بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ساب ٔ ٔ ٙبِ َٔ٧ ٩ا ٔج َی َة ًَ ِ ٩أَبٔي َس ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ر ُج َٕ َْ ١ذ َ٦
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ٘ ٔ ٕ
ا ٪إ ٔذَا َح َّذ َث َحذٔی ّثا أَ ًَا َد ُظ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

رمعف نب رمزفؼ ،ہبعش ،ایب لیقع ،اہمش نب البؽ ،اسقب نب انہیج ،اوبالسؾ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی اخدؾ ےس
رفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسبجوکیئدحثیایبؿرفامےتوتاےسنیترمہبتولاٹےت،رمادہیےہہکوکیئامہمکحای
تحیصنوہیتوتنیترمہبتایبؿرفامےت۔
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،ایبلیقع،اہمشنبالبؽ،اسقبنبانہیج،اوبالسؾوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکیاخدؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیتوگتفگیکحیحصںیہن
ابب  :ملعاکایبؿ
زیتوگتفگیکحیحصںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 254

راوی ٣ :ح٤ذ ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،رعوہ

رع َو َة َٗا ََ ٢جََ ٠ص أَبُو ص َُزیِ َز َة إلٔ َي َج ِٔ ٨ب حُ ِح َزة ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ُّ
اٟلوس ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َوه ٔ َي ُت َؼَّ ِّي َٓ َح ٌَ ََ ١ی ُ٘و ُ ٢ا ِس َ٤عٔي َیا َربَّ َة ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َـ ِت َػ ََل َت َضا َٗاَِ ٟت أَََ َت ٌِ َح ُب إلٔ َي
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ی َح ِّذ ُث ا َِ ٟحذ َ
اد أَ ِ ٪یُ ِح ٔؼ َی ُط أَ ِح َؼا ُظ
َص َذا َو َحذٔیثٔطٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ٔیث َِ ٟو َطا َئ ا ُِّ ٌَ ٟ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿنب ،ہنی،زرہی،رعفہےسرفاتیےہہکاکیرمہبترضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرضحتاعہشئریض
اہللاعتیلہنعےکرجحہرباربفاےلںیمےھٹیبےھتہکبجرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعامنززپھریہںیھت۔رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتیلہنعےنہک ےگاےرجحہفایل۔ریمیابتنس۔اوہنںےندفرمہبتاہکہکبجرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنامنزلمکمیک
یل وت ےنہک ےگ ہک ںیہمت ایک بجعت ںیہن وہات،اس رپ افر اسیک وگتفگ رپ ،احالہکن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ایسی وگتفگ رفامےت
ےھتہکارگامشررکےنفاالرکاناچاتہوتاؿےکاافلظوکامشررکاتکسےہ۔

رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿنب ،ہنی،زرہی،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
زیتوگتفگیکحیحصںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبيَ ،ب ٩زبيَ

رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َح َّذثَ ُط أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ َِّ ُ ٪

ک أَبُو ص َُزیِ َز َة َجا َئ َٓ َحََ ٠ص إلٔ َي َجأ ٔ ٧ب ُح ِح َزت ٔي یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
َز ِو َد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت أَ ََ ی ٌُِحٔبُ َ

ک َو ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َسبِّحُ َٓ َ٘ َاِ َٗ ٦ب َ ١أَ ِ ٪أَ ِٗ ٔض َي ُس ِب َحتٔي َوَِ ٟو أَ ِد َر ُِ ٛتطُ ََ ٟز َد ِد ُت ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی ُِشٌُ ٔ٤نٔي ذََ ٔ ٟ

رسدُ ا َِ ٟحذ َ
رسد ٔ ُ٥ِ ٛ
ٔیث ِٔ ٣ث َِ َ ١
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یََ ٩ِ ُٜی ِ ُ

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،نبزریبرفامےتںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعزفہجرہطمہ
وضحر ادقس یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایہک ںیہمت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رپ بجعت ںیہن وہاتفہ آےئ افر ریمےرجحہ ےک
ولہپ ںیم ھٹیب ےئگ۔ افر وضحر ہیلع االسلؾ ےس دحثی ایبؿ رکےن  ےگ ےھجم انسےن ےک ےئل ہکبج ںیم حیبست زپھ ریہ یھت فہ ریمی حیبست
وپریوہےنےسلبقیہڑھکےوہےئگ ارگںیماںیہناپیتیلوتاؿےسرتددیرکیتہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملساہمتریرطحوگتفگ
ںیہنرفامےتےھت۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،نبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتفیںیماایتحطےساکؾےنیلاکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
وتفیںیماایتحطےساکؾےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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٣وسي ًیسيً ،بذاہلل ب ٩سٌذٌ٣ ،اویہ
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

وسي اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩ا ُّٟؼ َ٨ابٔح ٔ ِّي ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ُِ٠ُِ ٟوكَا ٔ
ت

اربامیہنبومٰیسیسیع،دبعاہللنبدعس،اعمفہیےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایےہاغماطلتدےنی
ےس۔
رافی  :اربامیہنبومٰیسیسیع،دبعاہللنبدعس،اعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
وتفیںیماایتحطےساکؾےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 257

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،ابوًبذاٟزح ،٩٤سٌیذ اب ٩ابي ایوب بْک ب٤ً ٩ز٣ ،ش ٥٠ب ٩یشار ،ابوًث٤ا ٪حـور اِک ٦ػَّي اہلل
ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ْک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ٣ُ ٩ش٥ٔ ٔ ٠
وب ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
ِق ُئ َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ٔیذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي أَ ُّی َ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِٓتَي
بِ َٔ ٩ی َشا ٕر أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
نسح نبیلع،اوبدبعارلنمح،دیعسانبایباویبرکب نبرمع،ملسم نباسیر،اوبامثعؿوضحر ارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےسرفاتی
رفامےتںیہہکسجصخشےنریغبملعےک(طلغ)وتفیدایوتاسرپلمعرکےنفاےلاکانگہیھبوتفیدےنیفاےلرپوہاگ۔
رافی  :نسحنبیلع،اوبدبعارلنمح،دیعسانبایباویبرکبنبرمع،ملسمنباسیر،اوبامثعؿوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
وتفیںیماایتحطےساکؾےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 258

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہب ،یحیي ب ٩ایوب ،بْک ب٤ً ٩ز٤ً ،زو ب ٩ابي نٌی٤ہ ،ابوًث٤اً ،٪بذا٠٤ٟک ب٣ ٩زوا٪

ْک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌَ ِی ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔي
وب ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَنٔي یَ ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
اٟل ِ٨بُ ٔذ ِّی َرؿٔی ٍٔ ًَ ِب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ز َو َ
ًُ ِث ََ ٤
اُّ ٪
َ
اٟز ِط َذ فٔي
أ ُ ِٓتٔ َي بٔ َِي َِ ًٔٔ ٥ِٕ ٠ک َ َ
ا ٪إٔث ِ ُ٤طُ ًََّ َي َ ٩ِ ٣أَ ِٓ َتا ُظ َزا َد ُسََ ِ ٠امی ُ ٪ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی فٔي َحذٔیثٔطٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َط َار ًََّ َي أَْٔیطٔ بٔأ ِ٣ز ٕ َی ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َُّّ ٪
َُي َِٔظ ٔ َٓ َ٘ ِذ َْاُ َ ٧ط َو َص َذا َُِ ٟٔى ُسََ ِ ٠امی َ٪
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ییحینباویب،رکبنبرمع،رمعفنبایبہمیعن،اوبامثعؿ،دبعاکلملنبرمفاؿےسرفاتیےہہکیبنارکؾ
ل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن ریغب ملع ےک وتفی دای وت اس اک انگہ یھب وتفی دےنی فاےل رپ وہاگ۔ امیلسؿ ا مہرری
ےناینپرفاایتںیماانتااضہفافرایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےناےنپاھبیئوکاےسیاکؾاکروشرہدایسجےک
ابرےںیمفہاجاتنےہہکافدئہاسےکریغںیمےہوتاسےنایختنیک۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ییحینباویب،رکبنبرمع،رمعفنبایبہمیعن،اوبامثعؿ،دبعاکلملنبرمفاؿ

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

ملعےسرفےنکیکرکاتہاکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
ملعےسرفےنکیکرکاتہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 259

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ًَّي ب ٩حً ،٥ٜلاء ،ابوہزیزہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٟح ََ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜلا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠سئ ٔ ََ َٜ َٓ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ًَ ١ت َ٤طُ أَ َِ ٟح َ٤طُ اہللُ بَٔ ٔ ٠حاَ٧ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ا ٕر یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

ومیس نب اامسلیع،امحد یلع نب مکح ،اطعء ،اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس اؿ رفاایت رکےت ںیہ آپ ےن رفامایہک
سج صخش ےس یسک ملع ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ افر اس ےن ابفوجد ملع ےک اےس اپھچای اہلل اعتیل ایقتم ںیم آگ یک اگلؾ ڈاںیل
ےگ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحدیلعنبمکح،اطعء،اوبرہریہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملعیکرشنفااشتعیکتلیضف
ابب  :ملعاکایبؿ
ملعیکرشنفااشتعیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 260

راوی  :زہيَ ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ًبذاہلل بً ٩بذاہلل سٌیذ ب ٩جبيَ ،ابً ٩باض

رح ٕب َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ُزصَيَُِ بِ ُِ َ ٩
وَ ٪وی ُِش ََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤وی ُِش ََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٍُ ٤س٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤
ُج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِش ََ ٌُ ٤
زریہنبرحب،امثعؿنبایب ہبیش،رجری،اشمعدبعاہللنب دبعاہللدیعسنبریبج،انب ابعسےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتولگھجمےسانسرکےتوہافررھپمتےسانساجےئاگافراؿولوگںےسانساجےئاگوجمتےسےتنسںیہ
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمعدبعاہللنبدبعاہللدیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
ملعیکرشنفااشتعیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 261

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،طٌبہ٤ً ،ز ب ٩س٠امی٪

ا٩ِ ًَ ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّذثَنٔي ًُ َ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ٣ٔ ٪و َٟذٔ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبَ َ
َّ
َّ
رض اہللُ ا َِ ٣زأّ َس٨َّ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ا َحذٔی ّثا َٓ َحٔٔوَ ُط َحتَّي
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢ن َّ َ
َفبَّ َحا ِٔ٘ ٔ ٓ ١ٔ ٣طٕ إلٔ َي َ ٩ِ ٣ص َُو أَ ِٓ َ٘ ُط ٔ٨ِ ٣طُ َو ُربَّ َحا ِٔ٘ ٔ ٓ ١ٔ ٣طٕ َِ ٟی َص بٔ َٔ٘ٔیطٕ
یُ َب ُِّ َِ ٠ط َ ُ
دسمد ،ییحی ،ہبعش ،رمع نب امیلسؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل اس
صخش وکرتفاتزہرےھکسج ےن مہےسدحثی ینس افر ےساید ایکاہیںکتہکاےسآےگدفرسفںکتاچنہپای سپ تہبےس ہقف ےک

احلماےسیںیہوجاسوکزایدہہیقفولوگںکتاچنہپدںیےگافرتہبےسیہقفاسملئےکفافقاےسیںیہوجوخدہیقفںیہنںیہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،رمعنبامیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
ملعیکرشنفااشتعیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 262

راوی  :سٌیذ ب٨٣ ٩ؼورً ،بذاٌٟزیز ب ٩ابي حاز٦

َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔي َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض َٕ ١ی ٌِنٔي ابِ ََ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َک ٔ ٩ِ ٣حُ ِ٤ز ٔا٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢واہللٔ َْلَ ِ ٪یَ ِضذ َٔی اہللُ ب ٔ ُض َذ َ
اک َر ُج َّل َواح ّٔذا َْي ِ َْ َ ٟ

دیعسنبوصنمر،دبعازعلسینبایباحزؾےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدخایکمسقریتیرامنہیئ
ےسارگاہللاعتیلاکیآدیموکدہاتیاطعرفامںیئوتہیابتاہمترےےیلرسخافوٹنںےسزایدہرتہبےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعازعلسینبایباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینبارسالیئےسرفاتیاکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
ینبارسالیئےسرفاتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 263

راوی  :ابو بْک ب ٩ابي طیبہًَّ ،ي ب٣ ٩شہز٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز ابوس٤٠ہ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
َّ
رح َد
رسائ ٔی ََ ١و ََ َ َ
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ح ِّذثُوا ًَ ِ ٩بَنٔي إ ٔ ِ َ

اوب رکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دمحم نب رمع اوبہملس رفامےت ںیہہک وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای ہک ینب ارسالیئ ےس
رفاتیرکفوکیئرحجںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دمحمنبرمعاوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
ینبارسالیئےسرفاتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 264

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيٌ٣ ،اذٗ ،تادہ ،ابوحشاً ٪بذاہلل ب٤ً ٩ز

أ َ ٧ ٪ب ُّي اہللٔ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َح َّش َ
َّ
َّ
رسائ ٔی ََ ١حتَّي ی ُِؼبٔحَ َ٣ا َی ُ٘ ُو ٦إ ٔ ََّ إلٔ َي ًُوِ َٔ ٥ػ ََلة ٕ
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یُ َح ِّذث ُ َ٨ا ًَ ِ ٩بَنٔي إ ٔ ِ َ
دمحم نب ینثم ،اعمذ ،اتقدہ ،اوباسحؿ دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ینب
ارسالیئ ےستہب یس ابںیت التبےت اہیںکتہک حبص وہ اجیت نکیلآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اےتھٹ ہن ےھت۔(اس سلجمےس) االہی
ہکاکیمیظعامنز(دجہت)ےکےیل۔

رافی  :دمحمنبینثم،اعمذ،اتقدہ،اوباسحؿدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغاہللےکےئلملعبلطرکےناکایبؿ
ابب  :ملعاکایبؿ
ریغاہللےکےئلملعبلطرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 265

راوی  :ابو بْک ب ٩ابي طیبہ ،رسیح ب ٩نٌ٤ا٠ٓ ،٪یح ،ابوكواٟہً ،بذاہلل بً ٩بذاٟزح ٩٤ب٤ٌ٣ ٩ز ،سٌیذ ب ٩یشار،

رسیِخُ بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّذثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح ًَ ِ ٩أَبٔي ك ُ َوا ََ ٟة ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ُ َ
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩ی َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ٌَ َّ٤ِّ ٠ًٔ ٥َ ٠ا ٔ٤َّ ٣ا یُب ِ َتَِي بٔطٔ

رع َٖ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َی ٌِنٔي رٔی َح َضا
رع ّؿا ُّٔ ٩ِ ٣
َو ِج ُط اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ََ ١یَ َت ٌَ َُّ ٤ُ ٠ط إ ٔ ََّ ُ ٔ ٟی ٔؼ َ
اٟذَ ِ ٧یا  ٥َِ ٟیَحٔ ِذ َ ِ
یب بٔطٔ َ َ

فلب
اوب رکب نب ایب ہبیش ،رسحی نب  نامؿ ،ج ،اوبوطاہل ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم ،دیعس نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک سجصخش ےن فہ ملعہک سج ےس اہلل ابترک اعتیلیکوخونشدی احلصیک اجیت ےہ اس ےیل اھکیس ہک
اسےکذرہعیاےسدایناکھچکامؽف عاعلماجےئوتااسیصخشتنجیکوخوبشوکیھبںیہناپےکساگایقتمےکدؿ۔ینعیتنجیکوہا۔
فلب
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رسحینب نامؿ ،ج،اوبوطاہل،دبعاہللنبدبعارلنمحنبرمعم،دیعسنباسیر،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےصقفریغہاکایبؿ

ابب  :ملعاکایبؿ
ےصقفریغہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 266

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ ابو٣شہزً ،باد بً ٩بادْ ،واؾ ،یحیي ب ٩ابي ً٤ز٤ً ،زو بً ٩بذاہلل ،طیباِي ًوٖ ب٣ ٩اٟک

اؾ ًَ ِ ٩یَ ِحیَي بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟش ِی َباِ ٔ ِّي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ َح َّذثَنٔي ًَبَّادُ بِ ًَُ ٩بَّاد ٕ ا َِ ٟخ َّو ُ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َّ
اٟش ِی َباِ ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ََ ٢ی ُ٘ ُّؽ إ ٔ ََّ
ِ
ا٢
أَ ٔ٣ي َْ أَ ِو َ٣أ ُْ ٣ور أَ ِو ُِ ٣خ َت ْ

ومحمدنباخدلاوبرہسم،ابعدنبابعد،وخاص،ییحینبایبرمع،رمعفنبدبعاہلل،ابیشینوعػنبامکلرفامےتںیہہکںیمےنوضحرارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ےصق اہکاینں رصػ ارماء ف اکحؾ ای فہ ولگ ںیہنج اس اک مکح دای ایگ ای رغمفر ف ربکتم
صخش۔
رافی  :ومحمدنباخدلاوبرہسم،ابعدنبابعد،وخاص،ییحینبایبرمع،رمعفنبدبعاہلل،ابیشینوعػنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ملعاکایبؿ
ےصقفریغہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 267

راوی ٣ :شذد ،جٌرف ب ٩س٠امیٌَّ٣ ٪ي ب ٩زیادًَ ،لء ب ٩بظيَ،

ئ بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕا ِ٤ُ ٟزَِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ِّ
ی ٙا٨َّ ٟاظٔ ِّي ًَ ِ٩
رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ا ٌَََِّّ ٤ُ ٟي بِ ٔ ٩زٔ َیاد ٕ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟؼ ِّذ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

ٔ
ی َو َٗارٔئْ
ئ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩وإ ٔ ََّ ٪ب ٌِ َـ ُض ََِ ٟ ٥ی ِش َتتَُ ب ٔ َب ٌِ ٕف ٔ ٩ِ ٣ا ٌُِ ٟزِ ٔ
أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا ََ ٢جَِ ٠ش ُت فٔي ً َٔؼابَ ٕة ُٔ ٩ِ ٣ؿ ٌَ َٔا ٔ

ِقأ ُ ًَ َِ ٠ی َ٨ا إٔذِ َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سَ َٜت
َی ِ َ
اب اہللٔ
ِقأ ُ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ٨َّ ُٜا َن ِش َت ٍُ ٔ٤إلٔ َي َ ٔ ٛت ٔ
و٨َ ٠ِ ُٗ ٪ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧طُ ک َ َ
ا َِ٘ ٟارٔ ُئ ٓ ََش َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِؼ ََ ٌُ ٨
اَٗ ٪ارٔئْ َ٨َ ٟا َی ِ َ
َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی َج ٌَ َ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ َّ٣تٔي َ ٩ِ ٣أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أَ ِػَ ٔ ََ َن ِٔ ٔسي َُ ٌَ ٣ض َِٗ ٥ا َ٢
َٓ َحََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِس َل َ٨ا َ ٔ ٟی ٌِ ٔذ َ ٢ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ ٓ ٔی َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َی ٔذظ ٔصَ ََ ٜذا َٓ َت َح َُّ٘ ٠وا َوبَ َز َز ِت ُو ُجوصُ ُض َِٟ ٥طُ

َّ
َّ
َ
رع َٖ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َح ّذا َُي َِ ٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َرأیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ض بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ َی ِوٕ ٦
ی ٩بٔا٨ُّ ٟورٔ اَّ ٟت ِّ
ْش َػ ٌَأ ٔ ٟ
یک ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ ِب َ ١أََُِ ٔ ٨یا ٔ
ا ٦یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َت ِذ ُْ َُ ٠
ئ ا٨َّ ٟا ٔ
أَ ِب ٔ ُ
ْشوا َیا ََ َ ٌِ ٣
َوذَا َک َْ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة

دسمد ،رفعجنبامیلسؿمعلینبزاید ،العء نبس ری،رفامےتںیہہک ںیماکی رمہبتزمکفر ف رغبیاہمرجنییکاکی امجتعںیم اھٹیب
وہااھت،افر(اؿیکرقففرغتباکہیاعملاھت) اؿںیمےسھچکولگدفرسےولوگںےسببسبربہنہوہےنےکرپدہرکرےہےھتافر
اکی اقری رقآؿیک التفت مہ رپ رک راہ اھت ہک ااچکن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر رامرے اپس ڑھکے وہ
ےئگ وت فہ اقری اخومش وہ ےئگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ السؾ ایک افر رفامای ہک مت ولگ ایک رک رےہ ےھت؟ مہ ےن اہک ہک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کشیب فہ صخش رامرا اقری ےہ افر مہ رپ رقآؿ یک التفت رک راہ اھت ،افر مہ اہلل یک اتکب نس رےہ
ےھت۔ہینسرکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکامتؾرعتںیفیاہللےکےیلںیہسجےنریمیاتمںیماےسیولگانبےئ
ہکنجےکاسھتےھجمربصرکےناکمکح دایایگ۔رافیےتہکںیہہکرھپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرامرےدرایمؿںیمھٹیبےئگ
اتہکآپیلصاہللہیلعفآہل فملساےنپآپوکرباربرںیھک ،رامرےدرایمؿرہرطػ ےس(وکیئہیہنےھجمسہکھجم ےسدفرںیہ)اس
ےکدعبآپےناےنپدتسرابرکےسااشرہرفامایاسرطح(ےقلحانبرکےنھٹیباک)انچہچنبسولگہقلحانبرکھٹیبےئگاسرطحہک
بس ےک رہچے آپ ےک اسےنم آےئگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک وضحرےن اؿ ںیم ےس ریمے العفہ یسک وک ہن ناچہان رھپ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےرقفاءاہمرجنییکامجتع!ںیہمتایقتمےکدؿاکیاکلمونریکاشبرتوہ،مت
ولگامدلارفںےسآداھدؿےلہپتنجںیمدالخوہےگافرفہآداھدؿاپچنوساسؽاکوہاگ۔
رافی  :دسمد،رفعجنبامیلسؿمعلینبزاید،العءنبس ری،

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣وسي ب ٩حٗ ،ٕ٠تادہ ا٧ص ب٣ ٩اٟک
راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيً ،بذاٟشَلٰ ،٦

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ َّ
َّم ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ٩
اٟش ََلَ ٔ ٦ی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩لضَّز ٕأَبُو هَ َ ٕ
رف َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ َٕٕ ٠َْ ٩ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
و ٪اہللَ َت ٌَال َي َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ا َِ َِ ٟذاة ٔ
ِک َ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لَ ِ ٪أَ ِٗ ٌُ َذ َِ َٗ ٍَ ٣و ٕ ٦یَ ِذ ُ ُ
َّ
َّ
و ٪اہللَ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ
ِک َ
َحتي َت ِل ٍَ ُ٠اٟظ ُِ ٤ص أَ َح ُّب إلٔ َ َّي ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَ ًِت َٔ ٙأَ ِربَ ٌَ ّة َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟذ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و َْلَ ِ ٪أَ ِٗ ٌُ َذ َِ َٗ ٍَ ٣و ٕ ٦یَ ِذ ُ ُ
ص إلٔ َي أَ َِ ٪ت ِِزُ َب َّ
اٟظ ُِ ٤ص أَ َح ُّب إلٔ َ َّي َ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَ ًِت َٔ ٙأَ ِر َب ٌَ ّة
ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
دمحمنبینثم،دبعاالسلؾ،ومٰیسنبفلح،اتقدہاسننبامکلےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیابت
ہک ںیم اس وقؾ ےک اسھت وج اہلل اعتیل اک ذرک رکےت وہں رجفی امنز ےس ےل رک ولطع آاتفب وھٹیبں ریمے زندکی اس ابت ےس
زایدہ وبحمب ےہ ہک ںیم اامسلیع یک افالد ںیم ےس اچر الغؾ آزاد رکفں۔ افر ہی ابت ہک ںیم اؿ ولوگں ےک اسھت وج اہلل اعتیل اک ذرک
امنزرصعےسےلرکرغفبآاتفبکترکےتوہںوھٹیبںےھجمزایدہوبحمبےہاسےسہکںیماچرالغؾآزادرکفں۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالسلؾ،ومٰیسنبفلح،اتقدہاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع ،ابزاہیً ،٥بیذہً ،بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
یذ َة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي
اث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َّ
َّ
َ
ک أُِ٧ز ٔ ََٗ ٢ا َ ٢إِِّٔي أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِس َُ ٌَ ٤ط
اَقأ ِ ًََّ َ َّي ُس َور َة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ک َو ًََِ ٠ی َ
َقأ ُ ًََِ ٠ی َ
ئ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠
ُ
َفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔي َٓإٔذَا
َِقأِ ُت ًََِ ٠یطٔ َحتَّي إٔذَا اَ ِ ٧ت َض ِی ُت إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َٓ َِ ٜی َ
َُٔ ٩ِ ٣ي َِ ٔی َٗا ََ َ ٓ ٢
ٕ إٔذَا ٔجئِ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١أ َّٕ ٣ة بٔظَ ضٔی ٕذ ِاْلیَ َة َ َ

ًَ ِی َ٨ا ُظ َت ِضََ ٔ٤ل ٔ٪

امثعؿ نب ایب ہبیش ،صفح نب ایغث ،اشمع ،اربامیہ ،دیبعہ ،دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک ریمے اسےنم وسرة اسنء یک التفت رکف۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم آپ ےک اسےنم التفت رکفں،
احالہکن(ہیرقآؿ) وتآپرپ یہانزؽایک ایگےہ؟رفامایہک ںیماچاتہوہںہک اےنپالعفہ یسک افر ےسونسں،انچہچن ںیم ےنآپ ےک
ئ
ب
جنِمْ ّ ُِ
ک ُأم َّ ٍة ِ َشھِی ٍدد،فایلآتیمتخیکافراانپرسااھٹایوتداھکیہکوضحر
ف ِإ َذا ِ ْ َ
اسےنمالتفتیکاہیںکتںیمےناہللےکوقؽ،ف َک ْی َ
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآوھکنںےسآوسنہہبرےہےھت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،صفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابوحیا ،٪طٌبي ،اب٤ً ٩ز

َّاَ ٪ح َّذثَنٔي َّ
اٟظ ٌِ ٔب ُّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ٧ ٢زَ َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبُو َحی َ
َحی ُ ٥ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔیَ ِو ََ٧ ٦زَ ََ ٢وهٔي َٔ ٤ِ َْ ٩ِ ٣شةٔ أَ ِط َیا َئ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َو َّ
اٟظٌٔيَ ٔ َوا َِ ٟخ ِ٤زُ َ٣ا َْا ََ ٣ز ا ِ١َ ِ٘ ٌَ ٟ
َت ِ ٔ
َ
َوثَ ََل ْث َود ٔ ِد ُت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَٔارٔ ِٗ َ٨ا َحتَّي َی ٌِ َض َذ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ٓ ٔیضِٔ ًَ َّ٩ض ّذا َ ٨ِ َ ٧تهٔي إَِٔ ٟیطٔ ا َِ ٟح ُّذ
اب اِّ ٟزبَا
اب ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
َوا ََِ َ َٟل َُ ٟة َوأَبِ َو ْ
ادمح نب لبنح ،اامسلیع نب اربامیہ ،اوبایحؿ ،یبعش ،انب رمع رفامےت ںیہ ہک سج دؿ رشاب یک رحتم انزؽ وہیئ وت فہ اپچن مسق یک
رشابےکابرےںیمیھت،اوگنریکرشاب،وجھکریکرشاب،دہشیکرشاب،ویہگںیکرشاب،افروجیکرشاب،افررشابفہےہ
سجےسلقعزالئوہاجےئ،افرنیتزیچںیایسیںیھتنجےکابرےںیمںیماچاتہاھتہکوضحارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسمہےس
دجاہنوہاجںیئبجکتہکںیمہاؿےکابرےںیمالتبہن دںی،اکی وتریماثںیمدادااکہصح،دفرسےالکہلاکمکح ،رسیتےوسد
ےکدنچاوبابفاسملئ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،الیعمسنباربامیہ،اوبایحؿ،یبعش،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :باد ب٣ ٩وسي ،اسٌ٤ی ،١اب ٩جٌرف ،ارسائی ،١ابواسح٤ً ٙزو

رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙز ٕو ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
َ ١ی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وسي ا ُِ ٟخ َّتَّ ٔ ُّي أَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا ًَبَّادُ بِ َُ ٣ُ ٩
رف ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

َّ
َحی ُ ٥ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَي ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔي ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔبَ َیاّ٧ا ٔطٔ ّ
ک
اب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
ِقة ٔ َی ِشأَُٟوَ َ ٧
ا َِ ٟخ َّل ٔ
َائ َٓ َ٨زََِ ٟت ِاْل َی ُة اٟتٔي فٔي ا َِ ٟب َ َ
َِقئ َ ِت ًََِ ٠یطٔ َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَي ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔي ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔبَ َیاّ٧ا ٔطٔ ّ
َائ
ًَ ِ ٩ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َوا ِِ ٤َ ٟی ٔ ٔ
رس ُٗ ِٔ ٓ ١یض ٔ َ٤ا إٔث ِ َْٛ ٥بٔي َْ ِاْل َی َة َٗا َُ َٓ ٢ذعٔ َي ًُ َ٤زُ ٓ ُ ٔ
ا٨َ ٣ُ ٪ادٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ئ یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َٓ َ٨زََِ ٟت ِاْلیَ ُة َّاٟتٔي فٔي اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ِقبُوا اٟؼَّ ََل َة َوأَْمُتْن ُسَ َ َاری ََٓ َ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََ َت ِ َ
َِقئ َ ِت ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
َّ ُ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَي ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔي
ْکا ُُ َٓ ٪ذعٔ َي ًُ َ٤زُ ٓ ُ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ یُ َ٨ادٔی أَ ََ ََ َی ِ َ
ِقبَ َّ٩اٟؼَّ ََل َة َس ِ َ
ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔبَ َیاّ٧ا ٔطٔ ّ
وَٗ ٪ا َ٤َ ًُ ٢زُ اَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا
َائ َٓ َ٨زََِ ٟت صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة ٓ ََض ِ ١أَْمُتْن َُ ٨ِ ٣ت ُض َ

ابعدنب ومیس،اامسلیع،انبرفعج ،ارسالیئ،اوبااحسؼ رمعفےسرفاتیےہہک بجرحتمرشابانزؽوہیئوترمع ریضاہللاعتیل
ہنعےناہکہکاےاہلل!رامرےےیلرشابےکابرےںیماشیففاکیف ایبؿانزؽرفامےیئ،انچہچنرھپفہآتیانزؽوہیئوجوسرةرقبہ
لْجَم لْمَ ْتض ِ ُ ف ِب ْ
کٌ،ہکہیولگرشابےکابرےںیموساؽرکےتںیہ،اخل۔وت(اسآتیےک
ث َِ ر
ق ِهمَا ِإ ٌ
ننَعْا ْررِ َفا ِرر ْ
ےہ،يَ ُل َ َ
ںیم َ ْ
زنفؽےکدعب)رضحترمعریضاہللاعتیلہنعوکالبایایگافراؿےکاسےنمہیآتیزپیھوتاوہنںےنرفامایہکاےاہللرامرےفا ےط
ن َُ
رشابےکابرےںیماشیفف اکیفایبؿرفامےیئ،رھپوسرة اسنءیک آتی۔ َث َأ ُّ َُّ َّ دِ
ن ُ َُ َریانزؽوہیئ،
آَا َل َ ْ َر
توُباال َّض َل َة َف َأ ْ ُ ْ
اَّ َ
انچہچناسآتیےکزنفؽےکدعبوضح رارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکومعمؽاھتہکبجامنزڑھکیوہیتوتاکپرےتےھتہکربخدار!
ہشنیکاحتلفاےلامنزےک رقبیتمآںیئ۔افر رضحترمعریضاہللاعتیلہنعوک البایایگافراںیہنہیآتی انسیئ یئگوتاوہنں ےن
اَّنیَ َ ُ
رفامایاےاہللرشابےکابرےںیمںیمہفاحضایبؿاطعرفامےیئ۔انچہچنرھپ(وسرةامدئہیکآتیانزؽوہیئ) َثا ُّ ََُّ َّ دِ
آَاا ِ َّب
لج َ ل
م
ت
ِ
ض
م
ِ
بےسآرخکت۔اےاامیؿفاولکشیبرشابوجاافراپہسنفریغہہیاطیشیناکؾںیہوساؿےساانتجبرکفاشدی
ا ُرر َفا ُرر َفاال ََن ُ
ہک مت الفح اپؤ۔ کشیباطیشؿ وت ہی اچاتہ ےہ ہک اہمترے درایمؿدینمش فضغب وکڈاؽ دے رشاب افر وجےئ ےک ابرے ںیم ںیہمت
نب
اہلل ےک ذرک ےس افر امنز ےس رفک دے۔ وس ایک مت ابز آےن فاےل وہ ،وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ا ِ َ َھت َیا۔ مہ ابز
آےئ۔
رافی  :ابعدنبومیس،الیعمس،انبرفعج،ارسالیئ،اوباقحسرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ

رشابیکرحتماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 272

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیاً ،٪لاء ب ٩سائب ،ابوًبذاٟزح ،٩٤سَّ٠مًَّ ،ي ب ٩ابي كاٟب

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشِّ ٔ ٠
ََّم ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِبذٔ اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
اٟش ََل ٦أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َد ًَا ُظ َو ًَ ِب َذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ًََِ ٠یطٔ َّ
ٖ ٓ ََش َ٘اص َُ٤ا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪تُ ََح ََّ ٦ا َِ ٟخ ِ٤زُ َٓأ َ َُّ ٣ض ٌِّ ٔ ًََّ ٥ي فٔي
و٪
ِقبُوا اٟؼَّ ََل َة َوأَْمُتْن ُسَ َ َاری َحتَّي َت ٌِ٤َُ ٠وا َ٣ا َت ُ٘وَ ُٟ
اَف َ
وَ َٓ ٪خََ ٠م ٓ َٔیضا َٓ َ٨زََِ ٟت ََ َت ِ َ
ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب ٓ َ َ
َِقأَ ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َضا ا ُِ ٔ َ َٟ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،اطعء نب اسبئ ،اوبدبعارلنمح ،یملس ،یلع نب ایب عابل ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش ےن اںیہن افر
رضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللاعتیلہنعوکدوعترپالبایافراؿدفونںوکرشابالپیئہکرشابیکرحتمایھبانزؽںیہن
ُ
ق َث َأ ُّ َُّ ْ َ
ُفؿ زپیھافراسںیمطلخرکدای (ھچکزگڑبیک)
اْلرِف َ
وہیئیھت،رضحتیلعےناؿیکامنزرغمبںیماامتمرکفایئ،افر ْ

توُباال َّض َل َة،امنزےکرقبیتماجؤےشنیکاحتلںیم۔
انچہچنہیآتیانزؽوہیئَ ،ل َ ْ َر
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،اوبدبعارلنمح،یملس،یلعنبایبعابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابیکرحتماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 273

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذًَّ ،ي ب ٩حشين ،یزیذًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢یا
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ِّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩

ض
أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ک ًَ ِ ٩ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َوا ِِ ٤َ ٟی ٔ ٔ
ِقبُوا اٟؼَّ ََل َة َوأَْمُتْن ُسَ َ َاری َو َی ِشأَُٟوَ َ ٧
رس ُٗ ِٔ ٓ ١یض ٔ َ٤ا إٔث ِ َْٛ ٥بٔي َْ َو َ٨َ ٣آ ٔ ٍُ ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََ َت ِ َ
َّ
اب ِاْل َی َة
رس َواْلِ َ ِن َؼ ُ
َن َش َخ ِت ُض َ٤ا اٟتٔي فٔي ا ِ٤َ ٟائ َٔذة ٔإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟخ ِ٤زُ َوا ِِ ٤َ ٟی ٔ ُ
لْجَم لْمَ ْتض ِ ُ ف ِب ِه ْ
ق مَا ِإثٌ
ن نَعْ ا ْ ررِ َفا ِرر ْ
ادمح نب دمحم ،یلع نب نیسح ،سیدی ،رکعہم ،انب ابعس رفامےت ںیہ ہک (وسرة رقبہ یک آتی) َف َ ْيَ ُل َ َ
کفم ِ
توُباال َّض َل َة،ہیدفونںوسرةامدئہیکآتی ِإ ّ َبالْجَمْررفالْمَ ْت
ض
سافروسرةاسنءیکآتی َل َ
ْ
َ
ل
ْ
َ
ُ
ِ
ل
ْ
ِ
بےنوسنمخرکدای۔
ن
ال
ف
ر
ر
ر
ا
ی
ف
ّ
ِ
َ ِ رٌ َ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،سیدی،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابیکرحتماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 274

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ،ثابت ا٧ص

رح َِ ٣ت ا َِ ٟخ ِ٤زُ فٔي َ٨ِ ٣ز ٔ ٔ٢
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َساق ٔ َي ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ح ِی ُث ُ ِّ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رح َِ ٣ت َوَ٧ا َدی ُ٨َ ٣ادٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
رشاب ُ َ٨ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ إ ٔ ََّ ا َِٔ ٟـٔی ُخ ٓ ََذ َْ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟخ َِ ٤ز َٗ ِذ ُ ِّ
أَبٔي كَ َِ ٠ح َة َو َ٣ا َ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا َص َذا ُ٨َ ٣ادٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

امیلسؿ نب رحب ،امحد ،اثتب اسن رفام ےت ںیہ ہک بج رحتم رشاب یک آایت انزؽ وہںیئ وت اس فتق رضحت اوبب ہح ریض اہلل
اعتیل ہنع ااصنری ےک اکمؿ ںیم وقؾ وک رشاب الپ راہ اھت ،افر اس رفز رامری رشاب خیضف ےک العفہ ھچک افر ںیہن یھت ہک ااچکن اکی
صخشرامرےاپسآایافراسےناہکہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرشابوکرحاؾرکدایےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملساکانمدیےنیھبآفازاگلیئوتمہےناہکہکہیوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکانمدیےہ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،اثتباسن

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

اوگنراکرسرشابےکےئلاکنےنلاکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
اوگنراکرسرشابےکےئلاکنےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 275

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،وٛیٍ ب ٩جزاحً ،بذاٌٟزیز ب٤ً ٩ز ابوً٤٘٠ہً ،بذاٟزح ٩٤بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َِ ٣و ََص َُِ ٥و ًَ ِب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
ًَ ِب ٔذ اہللٔ ا َِِ ٟآ ٔق ٔ ِّي أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠اہللُ ا َِ ٟخ َِ ٤ز َو َطارٔبَ َضا َو َساٗ ٔ َی َضا
ص َصا َو َحا ََٔ ٠٣ضا َوا ِِ ٤َ ٟح ُ٤و ََ ٟة إَِٔ ٟیطٔ
َوبَائ ٌَٔ َضا َو ُ٣ب ِ َتا ًَ َضا َو ًَ ٔ َ
اُص َصا َو َُ ٌِ ٣ت ٔ َ
امثعؿنبایبہبیش،فعیک نب رجاح،دبعازعلسینبرمعاوبہمقلع،دبعارلنمحنبدبعاہللےس رفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل رشاب رپ افر اس ےک ےئل رس اکنےنل فاےل افر رس ولکناےن فاےل رپ افر اےس ااھٹےن فاےل افر اےس
اوھٹاےنفاےلرپتنعلرفامےتںیہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیکنبرجاح،دبعازعلسینبرمعاوبہمقلع،دبعارلنمحنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاباکرسہکانباناجزئںیہن
ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشاباکرسہکانباناجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 276

راوی  :زہيَ ب٫ ٩زب ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪سذی ،ابوہزیزہ ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اٟش ِّذ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُبي ِ ََ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أَبَا ك َ َِ ٠ح َة َسأ َ َ٢
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اُّ ٩ِ ًَ ٪
َح َّذثَ َ٨ا ُزصَيَُِ بِ ُِ َ ٩
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَیِ َتاَ ٕ ٦ورٔثُوا َْ ِّ ٤زا َٗا َ ٢أَصِزٔٗ َِضا َٗا َ ٢أَٓ َََل أَ ِج ٌََ ُ٠ضا َْ ًَل َٗا َََ ٢
زریہ نب رحب ،فعیک ،ایفسؿ ،دسی ،اوبرہریہ اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع ااصنری ےن
وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ ومیتیں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ںیہنج ریماث ںیم رشاب یلم یھت ،آپ ےن رفامای ہک
اےساہبدف۔اوہنںےنرفامایہکںیماےسرسہکہنانبولں۔رفامایہکںیہن۔
رافی  :زریہنبرھب،فعیک،ایفسؿ،دسی،اوبرہریہاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابسکےسیتنبےہ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابسکےسیتنبےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 277

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یحیي ب ٩آد ،٦ارسائی ،١ابزاہی ٥ب٣ ٩ہاجز طٌبي ،نٌ٤ا ،٪ب ٩بظيَ،

 ٩ِ ًَ ١إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ٩
رسائ ٔی ُ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩آ َد ََ ٦ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
َب ٔظيَ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َْ ِّ ٤زا َوإ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َْ ِّ ٤زا َوإ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٌَ ٟش ّٔ ٤ِ َْ ١زا َوإ ٔ َّ٩ِ ٣ٔ ٪
ا ِّ ٤ِ َْ َِّ ُ َٟزا َوإ ٔ ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟظٌٔيَ ٔ َْ ِّ ٤زا

نسح نبیلع،ییحی نبآدؾ ،ارسالیئ،اربامیہ نباہمرج یبعش ،نامؿ،نب س ری ےسرفاتیےہہکروسؽارکؾیلص اہللہیلعفآہل فملس
ےنرفامایہکرشاباوگنریکوہیتےہوجھکریکوہیتےہ،دہشیکیھبوہیتےہ،افرویہگںیکیھبوہیتےہافروجیکیھبوہیتےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،اربامیہنباہمرجیبعش ،نامؿ،نبس ری،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابسکےسیتنبےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 278

راوی ٣ :اٟک بً ٩بذاٟواحذٌ٣ ،ت٤ز ٓـی ١ب٣ ٩یرسہ ،ابورحیزً ،ا٣ز

ک بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ أَبُو ُ ََّش َ َ
رحیز ٕأَ ًََّ ٪ا ّٔ ٣زا
َح َّذثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
رس َة ًَ ِ ٩أَبٔي َ ٔ
َقأِ ُت ًََّ َي ا َِ ُٔ ٟـ ِی ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
اَ ٪ح َّذث َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ َ ٢

یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظيَ ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟخ َِ ٤ز ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٌَ ٟؼيَ ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
َح َّذثَ ُط أَ َّ ٪اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َوا ِٔ ٟح َِ ٨لةٔ َو َّ
اٟظٌٔيَ ٔ َواٟذُّ َرة ٔ َوإِِّٔي أََ ِ ٧ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛکُِ ٣ُ ِّ١ش ْٔکٕ
امکلنبدبعاولادح،رمتعم لیضفنبرسیمہ،اوبرحسی ،اعرمےسرفاتیےہہکفہرفامےت ںیہہک ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک رشابفہ اوگنر ےک رس یک ،شمشک یک ،وجھکریک ،دنگؾیک ،وجیک افر یئکمیک وہیت ےہ افر ںیم ںیہمت رہ
ہشنآفرےسعنمرکاتوہں۔
رافی  :امکلنبدبعاولادح،رمتعملیضفنبرسیمہ،اوبرحسی،اعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ

رشابسکےسیتنبےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 279

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابا ٪یحیي  ،ابوٛثيَ ابوہزیزہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذثَنٔي َی ِحیَي ًَ ِ ٩أَبٔي َٛثٔيَ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َٗا َ ٢ا َِ ٟخ ِ٤زُ َٔ ٩ِ ٣صا َتي ِ ٔن َّ
اس ُ ٥أَبٔي َٛثٔيَ ٕا ِِّٔ َََُِ ٟی یَزٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِٔ ُُٔ ٩ی ََ ٠ة
اٟظ َح َز َتي ِ ٔن اِ ٨َّ ٟخ َ٠ةٔ َوا َِ ٨َ ٌٔ ٟب ٔة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ِ
َّ
اب ُُٔ َِی َُ ٠ة
اٟش ِح ٔ ِّ
َّم َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أ ُ َذیِ َُ ٨ة َواٟؼَّ َو ُ

ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ییحی ،اوبریثک اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمخ ،اؿ دف دروتخں
وجھکرافراوگنرےسیتنبےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿییحی،اوبریثکاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہشناکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 280

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد٣ ،ح٤ذ بً ٩یسي ،ح٤اد ،اب ٩زیذ ایوب ب ٩بظيَ،

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
آَخ َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي فٔي َ ٔ
یَٗ ٩اُٟوا َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ْش ُب ا َِ ٟخ َِ ٤ز یُ ِذ َٔ ُ٨٣ضا ٥َِ ٟ
رح ْاَ ٦و ََ ٣َ ٩ِ ٣
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ْٔکٕ َْ ِْ ٤ز َوک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ْٔکٕ َ َ
ات َوصُ َو َی ِ َ

َخة ٔ
َی ِ َ
ْشبِ َضا فٔي ِاْل ٔ َ
امیلسؿنبداؤد،دمحمنبیسیع،امحد،انب زدیاویبنبس ریےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرہہشن
آفررشابےہافررہہشنآفررحاؾےہاساحتلںیمرماہکرشابونیشاکاعدیاھتوتآرختںیم(تنجیکرشاب)ہنیپےکساگ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،دمحمنبیسیع،امحد،انبزدیاویبنبس ری،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 281

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩رآٍ ،ابزاہی ٥ب٤ً ٩ز ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظيَ،

ا ٪بِ َ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َی ُ٘و ُ٩ِ ًَ ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز اٟؼَّ ٌَِ ٨اِ ٔ ُّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
ْکا
رح ْاَ ٦و َٔ َ ٩ِ ٣
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
كَا ُو ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ َُّ ٣ُ ١خ ِّ٤ز ٕ َْ ِْ ٤ز َوک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ْٔکٕ َ َ
رش َب ُِ ٣ش ٔ ّ
اَ ٪حً٘ا ًََّ َي اہللٔ أَ َِ ٪ی ِش٘ ٔ َیطُ ٔ ٩ِ ٣كٔی َٔ ٨ة
اب اہللُ ًََِ ٠یطٔ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َد اٟزَّابٔ ٌَ َة ک َ َ
اب َت َ
بُخ ٔ َش ِت َػ ََلتُ ُط أَ ِر َبٌٔي َن َػ َبا ّحا َٓإ ٔ َِ ٪ت َ

رحا ٔ٣طٔ
ا َِ ٟخ َبا ٔٔٗ ٢ی ََ ١و َ٣ا كٔی َُ ٨ة ا َِ ٟخ َبا َٔ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ػذٔی ُذ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َو ََ ٩ِ ٣س َ٘ا ُظ َػِٔي َّا ََ َی ٌِز ٔ ُٖ َح ََل َُ ٟط َٔ َ ٩ِ ٣
اَ ٪حً٘ا ًََّ َي اہللٔ أَ َِ ٪ی ِش٘ ٔ َیطُ ٔ ٩ِ ٣كٔی َ٨ةٔ ا َِ ٟخ َبا ٔ٢
کَ َ

دمحمنبراعف،اربامیہ نبرمع ،نامؿ نبس ریےسرفاتیےہہکوضحرارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک رہ ہشنآفرزیچ (سج
ےسوحاسلطعموہاجںیئ)رشابےہافررہہشنآفررحاؾےہافرسجصخشےنرشابیپیلوتاسیکاچسیلدؿیکامنزںیاضعئ
وہاجںیئیگ،افررھپارگفہوتہبرکےلوتاہللاعتیلاسیکوتہبوکوبقؽرفامںیلےگ،رھپ ارگفہوچیھترمہبتےیپوتاہللاعتیلاکاسرپقح
ےہ ہک اہلل اس وک طتیة اابخلؽ الپںیئ ،وپاھچ ایگ ہک ہی ایک زیچ ےہ؟ رفامای ہک الہ منہج یک پیپ۔ افر رفامای ہک سج ےن یسک انابغل ڑل ےک وک

ےسجالحؽفرحاؾیکزیمتفوعشرہنوہہیرشابالپیئوتاہللاعتیلرپاساکقحےہہکاےسطتیةاابخلؽالپںیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،اربامیہنبرمع ،نامؿنبس ری،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 282

راوی ٗ :تیبہ ،اسٌ٤ی ،١داؤد ب ٩بْک ب ٩ابي َفات٣ ،ح٤ذ بٜ٨٣ ٩ذر جابز بً ٩بذاہلل

رفا ٔ
ت ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
َ ١ی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ َِ ٩دا ُو َد بِ ٔ ٩بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ْک بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ُ ٟ
َّ
َّ َ
رح ْا٦
ْک َٛثٔيَُ ُظ َٓ َ٘ٔ٠یُ ُ٠ط َ َ
ًَ ِب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا أ ِس َ َ
ہبیتق ،اامسلیع ،داؤد نب رکب نب ایب رفات ،دمحم نب دکنمر اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایہکوجزیچریثکہشنآفروہاسیکلیلقدقماریھبرحاؾےہ۔
رافی  :ہبیتق،الیعمس،داؤدنبرکبنبایبرفات،دمحمنبدکنمراجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 283

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ،

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُسئ ٔ َ١
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
رش ٕ َ
یذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
َقأِ ُت ًََّ َي َیز ٔ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ َُّ َ ١
ْک َٓ ُض َو َ َ
اب أ ِس َ َ
رح ْاَٗ ٦ا َ ٢أبُو َدا ُود َ َ
رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیذ ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َزا َد َوا ِٟب ٔ ِت ٍُ َ٧ب ٔ ُ
یذ ا َِ ٌَ ٟش ٔ١
َربِّطٔ ا ُِ ٟح ِز ُج ٔس ِّي َح َّذثََ ٣ُ ٥ِ ُٜح َُّ ٤ذ بِ ُِ َ ٩

أ ٓ ٪یض ٔ ِِ ٣ٔ ٥ثُ ُ٠ط
ا ٪أَصِ ُ
ا ٪أَثِب َ َتطُ َ٣ا ک َ َ
ْشبُوَ٧طُ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َسٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤ذ بِ ََ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ی ُ٘و ُ ََ ٢إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َ٣ا ک َ َ
کَ َ
 ١ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤ی ِ َ
َی ٌِنٔي فٔي أَصِ ٔ ١ح ِٕٔ ٤ؽ َی ٌِنٔي ا ُِ ٟح ِز ُج ٔس َّي
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب اہشب ،اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک عتب ےک
ابرے ںیم وت آپ ےن اراشد رفامای ہک رہ فہ رشاب وج ہشن آفر وہ رحاؾ ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی سیدی نب
دبعرہب ارجلیسج ےک اسےنم زپیھ اؿ ےس اس دحثی وک دمحم نب رحب ےن زدیبی نع ازلرہی ےک رطقی ےس اینپ دنس وک ایبؿ ایک۔
رافی رفامےت ںیہ ہک عتب دہش یک ذیبن وک ےتہک ںیہ الہ نمی ےس ایپ رکےت ےھت ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اامؾ ادمح نب
لبنحوکسیدیرجیسجےکابرےںیمہیےتہکوہےئانسہکسکدقرنقتمافرہقثصخشےھتافرالہصمحںیموکیئاؿسیجاںیہناھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،اوبہملس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :ہ٨ادً ،بذہ ٣ح٤ذ ،اب ٩اسح ،ٙیزیذ ب ٩ابي حبیب٣ ،زثذ بً ٩بذاہلل

یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِِ ٣َ ٩زثَ ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ا َِ ٟیزَِ ٔ ِّي
اٟرس ِّی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب َذةُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙیز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩

ًَ َِ ٩دیِ ٥َٕ ٠ا ِٔ ٟح ِ٤ي ََ ِّٔی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا بٔأ َ ِرقٕ بَارٔ َدة ٕ نُ ٌَاُ ٔ ٟخ ٓ َٔیضا

ْک ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ًَ ََّ ٤ل َطذ ّ
ٔیذا َوإَّٔ٧ا َّ َ ٧تخ ٔ ُذ َ َ
رشا ّبا َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِ٤ِ َ٘ ٟحٔ َ َ ٧ت َ٘ َّوی بٔطٔ ًََّ َي أَ ًِ َ٤ا٨َ ٔ ٟا َو ًََّ َي بَ ِزد ٔب ٔ ََلدَٔ ٧ا َٗا ََ ٢ص ِ ١ی ُِش ٔ ُ
اض َُيَُِ َتارٔٔٛیطٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَتَُِ ُٛو ُظ َٓ َ٘اتُٔ٠وص ُِ٥
َٓا ِجت َٔ٨بُو ُظ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
انہد،دبعہدمحم،انبااحسؼ،سیدینبایببیبح،رمدثنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہہکفہرفامےتںیہہکںیمےنیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکںیم ےناہکہکایروسؽاہلل!مہڈنھٹیزنیمےکرےنہفاےلںیہافراسںیمتخسنرک فتقشمےکاکؾ
رکےتںیہافرمہاسدنگؾیکرشابانبےتںیہسجےسںیمہاےنپاکومںںیموقتتییتلمےہافررامرےکلمیکرسدییھبداعف
وہ اجیت ےہ آپ ےن رفامای ہک ایک ہشن آفر وہیت ےہ؟ ںیم ےن اہک ہک یج اہں۔ رفامای ہک رھپ اس ےس اانتجب رکف ںیم ےن رعض ایک ہک
کشیبولگاےسںیہنوھچڑےےگرفامایہکارگفہاےسرتکہنرکںیوتاؿےساتقؽرک۔
رافی  :انہد،دبعہدمحم،انباقحس،سیدینبایببیبح،رمدثنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :وہب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب ،ابوبزدہ،

وسي َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
اب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢ذَا َک ا ِٟب ٔ ِت ٍُ ُُِٗ ٠ت َویُ ِ٨ت ََب ُذ َّٔ ٩ِ ٣
رش ٕ
اٟظٌٔيَ ٔ َواٟذُّ َرة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک ا ِٔ٤ٟزِ ُر ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََِِْٔ
َو َس ََّ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

رح ْا٦
َٗ ِو ََ ٣
ک أَ َّ ٪ک ُ َِّ ٣ُ ١ش ْٔکٕ َ َ

فبہ نب ہیقب ،اخدل ،اعمص نب بیلک ،اوبربدہ ،رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دہش یک رشاب ےک
ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ ےن رفامایہک وت عتب ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک وج افر وجار ےس یھب ذیبن نب اجیت ےہ رفامای ہک فہ زمر ےہ

رھپآپےنرفامایہکاینپوقؾوکربخداررکدفہکرہہشنآفرزیچرحاؾےہ(وخاہفہعتبےہوجزمروہ)
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،اعمصنببیلک،اوبربدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ٣ح٤ذ ب ٩اسح ٙیزیذ ب ٩ابي حبیب ،وٟیذ بً ٩بذہً ،بذاہلل ب٤ً ٩زو

یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩ب َذ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙیز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
رح ْاَٗ ٦ا َ ٢أَبُو
رس َوا ِلُٜوبَ ٔة َوا َِ ُِ ٟبي ِ ََا ٔ
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّٔ َ ٧ ٪ب َّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َوا ِِ ٤َ ٟی ٔ ٔ
ئ َو َٗا َ ٢ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ْٔکٕ َ َ
اب َی ٌِ َُ ُ٠٤ط ا َِ ٟح َبظَ ُة
ْک َُ ٛة ُت ٌِ َُ ٤
َدا ُود َٗا َ ٢ابِ َُ ٩س ََلٕ ٦أَبُو ًُب َ ِی ٕذ ا َِ ُِ ٟبي ِ ََا ُئ ُّ
 ٩ِ ٣ٔ ١اٟذُّ َرة ٔ َ َ
رش ْ
اٟش ِ ُ

ومیسنباامسلیع،امحددمحمنبااحسؼسیدینبایببیبح،فدیلنبدبعہ،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرشابوجےئ،ابےجافروجارےسعنمرفامایےہ،افررفامایہکرہہشنآفرزیچرحاؾےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحددمحمنباقحسسیدینبایببیبح،فدیلنبدبعہ،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :سٌیذ ب٨٣ ٩ؼور ،ابوطہابً ،بذربہ ب٧ ٩آٍ ،حش ٩ب٤ً ٩زو ح ٥ٜبً ٩تیبہ ،طہز ب ٩حوطب ،ا ٦س٤٠ہ

َّم ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِی َب َة ًَ ِ٩
اب ًَ ِب ُذ َربِّطٔ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ِِ َ٘ ُٔ ٟی ٔ ِّ
َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
َط ِضز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠کُِ ٣ُ ِّ١ش ْٔکٕ َو َُٔ٣تَِّ ٕ
دیعسنبوصنمر،اوباہشب،دبعرہبنبانعف،نسحنبرمعفمکحنبہبیتع،رہشنبوحبش،اؾہملسےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایہکرہہشنآفرزیچافررہلقعںیموتفررکےنفایلزیچےس۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوباہشب،دبعرہبنبانعف،نسحنبرمعفمکحنبہبیتع،رہشنبوحبش،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ہشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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٣وسي ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ہذی ،اب٣ ٩ی٤و ،٪ابوًث٤ا ٪ابو٣وسي٤ً ،زو ب ٩سا،٥ٟ
راوی ٣ :شذدٰ ،

وسي َوص َُو ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ َٗ ١اَ َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ضذ ٌّٔی َی ٌِنٔي ابِ َِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
اَٗ ٪ا ََ ٣ُ ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو َُ ٣
َس ٥ِٕ ٠اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ک ُ ُّ١

َ
رح ْا٦
رف ُُ ٠ِ ٔ٤َٓ ٚئ ا ِل َُ ٨ِ ٣ٔ ِّٕ ٜط َ َ
ُِ ٣ش ْٔکٕ َ َ
ْک ُٔ ٨ِ ٣ط ا ِِ َ ٟ
رح ْاَ ٦و َ٣ا أ ِس َ َ

دسمد،ومٰیسنباامسلیع ،دہمی،انبومیمؿ،اوبامثعؿ اوبومیس،رمعف نباسمل ےسرفاتیےہہک فہ رفامیتںیہہک ںیمےنیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتانسہکرہہشنآفرزیچرحاؾےہافرسجزیچےسرفؼ(اکیامیپہناکانؾےہ)رھبرکےنیپ ےس

ہشنآےئاساکاکیولچیھبرحاؾےہ۔
رافی  :دسمد،ومٰیسنبالیعمس،دہمی،انبومیمؿ،اوبامثعؿاوبومیس،رمعفنباسمل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داذییکرحتماکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
داذییکرحتماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١زیذ ب ٩حبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،حات ٥ب ٩رحیث٣ ،اٟک ب ٩ابي ٣زی،٥

رحیِ ٕث ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٣ز َی َ٥
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اب َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩حات ٔٔ ٥بِ َٔ ُ ٩
اِکَ٧ا اِّ ٟل ََل َئ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو َ٣إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
َٗا ََ ٢د َْ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ َٓ ٥ٕ ٨ِ َُ ٩ت َذ َ ِ

اض ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔي ا َِ ٟخ َِ ٤ز ی َُش ُّ٤وَ َ ٧ضا بٔ َِي َِ ٔا ِسَ ٔ٤ضا
ْشبَْ َ ٧ َّ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٟ ٢ی ِ َ

ادمح نب لبنح ،زدی نب ةحب ،اعمفہی نب اصحل ،احمت نب رحثی ،امکل نب ایب رممی ،رفامےت ںیہ ہک رامرے اپس اکی رمہبت
دبعارلنمحنبمنغرشتفیالےئوتمہےنآسپںیمالطء(اوگنریکرشابیکاکیاخصمسقےہےسجآگرپاکپایاجاتےہ)اکذترکہ
ایکوتاوہنںےنرفامایہکھجمےساوبامکلریضاہللاعتیلہنعارعشیےنایبؿایکےہہکاوہنںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ی ئ
انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم ےک ھچک ولگ رضفر رشاب پ ےگ (نکیل اس رطح ہک) اس اک انؾ وکیئ
دفرسارھکںیلےگ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،احمتنبرحثی،امکلنبایبرممی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےکربونتںاکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :شذدً ،بذاٟواحذ ب ٩زیاد٨٣ ،ؼور ،ب ٩حبا ٪سٌیذ ب ٩جبيَ ،اب٤ً ٩زو ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض
َّاَ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ بِ ُ ٩زٔیَاد ٕ َح َّذث َ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ َُ ٩حی َ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوأ٘٨َّ ٟيَ ٔ
اٟذبَّا ٔ
َٗ َاَ َن ِظ َض ُذ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِّ ٩
دسمد ،دبعاولادح نب زاید ،وصنمر ،نب ةحؿ دیعس نب ریبج ،انب رمعف ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ
ب
دفونںرفامےتںیہمہوگایہدےتیںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن،دابء،حت م،زمتف،افربقیرر ےسعنمرفامای۔
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،وصنمر،نبةحؿدیعسنبریبج،انبرمعف،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥جزیز یٌَّي ،ب ٩حٜی ٥سٌیذ ب ٩جبيَ ًبذاہلل ب٤ً ٩ز (٣ظہور تابعي ہیں) ٛہ
٣یں ےن حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ٌِِ ٤َ ٟنٔ ِّي َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩ی ٌَِّ َي َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩حٕٔ ٜیَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔیذٔ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و َُ ٢رح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ٔ َ
َْخ ِج ُت َٓز ٔ ًّا ِٔ َٗ ٩ِ ٣ؤٟطٔ َرح ََّ٦
یذ ا َِ ٟح ِّز ٓ َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ٔ َ
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َ٣ا َت ِش َ٣َ ٍُ ٤ا َی ُ٘و ُ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢و َ٣ا
یذ ا َِ ٟح ِّز ٓ ََذ َُِْ ٠ت ًََّ َي ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َاک ُُِٗ ٠ت َٗا ََ ٢رح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ٔ َ
یذ ا َِ ٟح ِّز َٗا ََ ٢ػ َذ ََ ٚرح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ذ َ
َ٧ب ٔ َ
یذ ا َِ ٟح ِّز ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا ا َِ ٟح ُّز َٗا َ ٢ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ی ُِؼ ََ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٨ذ ٕر
ومیس نب اامسلیع ،ملسم نب اربامیہ ،رجری یلعی ،نب میکحدیعس نب ریبج دبعاہلل نبرمع(وہشمر اتہ یںیہ)ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل
نبرمعریضاہللاعتیل ہنعوکہی رفامےتوہےئانسہکوضحرارکؾےن میکہ یکذیبنوکرحاؾ رک دایےہ،ںیم (دیعس نبریبج ریضاہللاعتیل
ہنع)اؿےک اسوقؽہک وضحرارکؾےنمیکہیکذیبنوکرحاؾ رفامایےہربھگارکابرہالکنافررضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع ےک
اپس احرض وہاسپ ںیم ےن اہک ہک ایک آپ ںیہن ےتنس ہک انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ایک ےتہک ںیہ فہ ےنہک  ےگہک اوہنں ےن ایک اہک؟ ںیم
ےناہکفہےتہکںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمیکہیکذیبنوکرحاؾرقاردایےہ۔انبابعسریضاہللاعتیلہنعےنرفامای
ہکانبرمعریضاہللاعتیلہنعےنچساہک۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمیکہیکذیبنوکرحاؾرفامایےہںیمےناہکہک،میکہےس
ایکرمادےہرفامایہکرہفہزیچوجاگرےےسانبیئاجےئ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،ملسمنب اربامیہ،رجرییلعی ،نبمیکحدیعسنبریبجدبعاہللنبرمع(وہشمراتہ ی ںیہ)ہک ںیمےنرضحت
دبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب٣ ،ح٤ذ بً ٩بیذ ح٤اد٣ ،شذدً ،باد بً ٩باد ،ابي ح٤زہَ ،ف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن ابً ٩باض رضي

اہلل تٌالي ً٨ہ

رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩بَی ٕذ َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَبَّادُ بِ ًَُ ٩بَّاد ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َج َِ ٤ز َة
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ض َو َص َذا َحذ ُ
ٔیث ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََٗ ٢ذ ََٔ ٦و ِٓ ُذ ًَ ِبذٔ ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًََّ َي
ض َی ُ٘و َُ ٢و َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

یٌ َة َٗ ِذ َحا َ ٢بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی ََّ ُ َ ٨
رض َوَِ ٟی َص
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َص َذا ا َِ ٟح َّي َٔ ٩ِ ٣رب ٔ َ
ک ٔٛا ُر َُ َ ٣
رحاِ ٤َُ ٓ ٕ ٦زَ٧ا بٔظَ ِی ٕئ َ٧أ ِ ُْ ُذ بٔطٔ َوِ َ ٧ذًُو إَِٔ ٟیطٔ ََ ٩ِ ٣و َرائ َ َ٨ا َٗا َ ٢آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔأ َ ِربَ ٍٕ َوأََ ِ ٧ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأَ ِربَ ٍٕ
ِ َ ٧خُ ُ٠ؽ إَِٔ ٟی َ
ک إ ٔ ََّ فٔي َط ِضز ٕ َ َ
َّ
َرسصَا َُ ٟض َِ ٥ط َضا َدةُ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ
ِاْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاہللٔ َو َط َضا َدةُ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إَٔ اہللُ َو ًَ َ٘ َذ ب ٔ َی ٔذظ ٔ َواح َٔذ ّة َو َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد ِاْل ٔ َی٤ا ُ ٪ب ٔاہللٔ ث ُ ََّ َّ ٓ ٥

ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ٥
اٟذبَّا ٔ
اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤ذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َوإ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ُئ اٟزَّکَاة ٔ َوأَ ِ ٪تُ َؤ ُّدوا ا ِٟخ َُُ ٤ص ٔ٤َّ ٣ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٥وأََ ِ ٧ضا ُُّ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ
ِک ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ َت َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو
َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوا َِ٘ ٤ُ ٟيََّ ٔ َو َٗا َ ٢ابِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ أ٘٨َّ ٟيَُ ََ َ َ٣
ا ٪ا َِ٘ ٤ُ ٟيََّ ٔ َو َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد َوأ٘٨َّ ٟيَُ َوا َِ٘ ٤ُ ٟيََُّ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
اٟـ َبع ٔ ُّي
ص بِ َُ ٤ِٔ ً ٩ز َ
اُّ ٪
َج َِ ٤ز َة َن ِ ُ

امیلسؿ نب رحب ،دمحم نب دیبع امحد ،دسمد ،ابعد نب ابعد ،ایب زمحہ ،رفامےت ںیہہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس آپ
رفامےت ںیہ ہک ہکبجدسمد(وج دفرسے رطقی ےس رفاتی رکےتںیہ) فہ رفامےت ںیہہک انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہکبج ہی رفاتی
امیلسؿ نب رحب ےک اافلظ ںیم ےہ(دسمد ےک اافلظںیہن)ہک دبعاسیقل اکفدف وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم
احرضوہاافراوہنںےناہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہہلیبقرہعیبےکولگںیہافرکشیبرامرےافرآپےکدرایمؿ
ہلیبق رضم ےک افکر احلئ وہ ےئگ ںیہ افر مہ آپ ےک اپس وساےئ ارہش رحاؾ ےک ںیہن چنہپ ےتکس سپ آپ ںیمہ اؿ ابوتں اک مکح دںی
ںیہنجآپمہآپےساحلص رکےکاےنپےھچیپرہاجےنفاولںوکیھباؿیکرطػالبںیئ۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکںیمںیہمتاچرابوتںوکمکحداتیوہںافراچرزیچفںےسرفاتکوہں۔(نجزیچفںوکمکحداتیوہںفہہیںیہ)اہللاعتیلرپاامیؿ
اکافراسابتیکوگایہاکہکاہللاعتیلےکالعفہوکیئال قابعدتںیہنافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپدتسرابرک
ےساکیاکااشرہرفامایہکبجدسمدیکرفاتیںیمایسرطحےہہکاہللاعتیلرپاامیؿاکمکحدایایگرھپاسیکریسفتاؿےکےیلایبؿیک
ہک(اامیؿےہ)وگایہدانیاسابتیک ہکاہللاعتیلےکالعفہوکیئال قابعدتںیہنےہافرہیہکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےک
روسؽ ںیہ۔ امنز اقمئ رکان ،زوکاة ادا رکان ،ہی ہک مت امؽ تمینغ ںیم ےس اپوچناں ہصح (سمخ ادا رکف) افر ںیم ںیہمت اچر زیچفں ےس
ب
رفاتکوہں(فہہیہک)دابء(ےکاامعتسؽ)ےس۔حت م۔ زمتفےس۔ ریقم ےس۔ہکبجانب دیبعےناینپرفاتی ںیمبقیرر اکظفلاامعتسؽ
ل
ایک ریقم دفونں وک ذرک ایک ےہ افر اوہنں ےن زمتف اک ذترکہ ںیہن ایک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوبزمحہ اک انؾ رصن نب رمعاؿ ا صیعی

اھت۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،دمحمنبدیبعامحد،دسمد،ابعدنبابعد،ایبزمحہ،رفامےتںیہہکںیمےنانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 293

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ٧ ،وح بٗ ٩یصً ،بذاہلل بً ٩و٣ ،٪ح٤ذ ب ٩سيَی ،٩ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ ُِ ٧ ٩و ٔح بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ

ئ َوا ِ٤ُ ٟزَا َدة ٔ ا ِِ ٤َ ٟحبُوبَ ٔة َو َل٩ِٔ ٜ
اٟذبَّا ٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢و ِٓ ٔذ ًَ ِب ٔذ ا ِِ َ٘ ٟی ٔص أََ ِ ٧ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأ٘٨َّ ٟيَ ٔ َوا َِ٘ ٤ُ ٟيََّ ٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥و ُّ
ارش ِب فٔي ٔس َ٘ائ َٔک َوأَ ِوِ ٔ ٛط
َِ

فبہ نب ہیقب ،ونح نب سیق ،دبعاہلل نب وعؿ ،دمحم نب ریسنی ،اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فدف
ب
دبعاسیقلےسرفامایہکںیمںیہمتبقی رر(زکلیاکربنت)ریقم(رفینغربنت)حت مافردابءےسعنمرکاتوہںافراےسیزیکشمہےسسج
ےکےچیندنبہنوہ۔نکیلمتاےنپاسکشمںیمایپرکفافراساکہنمدنبرکدایرکف۔
رافی  :فبہنبہیقب،ونحنبسیق،دبعاہللنبوعؿ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 294

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥اباٗ ،٪تادہًْ ،ک٣ہ ،سٌیذ ب٣ ٩شیب ،ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض فٔي ٗٔؼَّ ٔة َو ِٓ ٔذ
ْٔک ََ ٣ة َو َسٌٔیذٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ْش ُب یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜبٔأ َ ِس٘ ٔ َیةٔ اْلِ َ َدَّ ٔ ٦اٟتٔي یُ ََل ُث ًََّ َي
ًَ ِب ٔذ ا ِِ َ٘ ٟی ٔص َٗاُٟوا ٓ َٔیَ ٥ن ِ َ
أَٓ َِواص َٔضا
ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ ،رکعہم،دیعسنببیسم،انب ابعسریضاہللاعتیلہنعےسفدفدبعاسیقلےکفاہعقںیم رمفیےہہک
فدفدبعاسیقلےکولوگںےناہکہکاےاہللےکیبنمہنکربونتںںیماپینفریغہایپرکںی۔؟وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای،ڑمچےےکاؿربونتںںیمنجےکوموہنںرپدنبابدناھاجاتےہ۔(رمادزیکشمےںیہ)
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ،رکعہم،دیعسنببیسم،انبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 295

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذً ،وٖ ،ابي ٗ٤وؾ ،زیذ بًَّ ٩ي

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
یَ ٩و َٓ ُذوا إلٔ َي
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟو ِٓ ٔذ َّأ ٟذ َ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٤ُ َ٘ ٟ
وؾ َزی ٔذ بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَنٔي َر ُج ْ ١ک َ َ

ْشبُوا فٔي َن٘ٔيَ ٕ َو ََ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ب ٔذ ا ِِ َ٘ ٟی ٔص َی ِح َش ُب ًَ ِو ْٖ أَ َّ ٪ا ِس َُ ٤ط َٗ ِی ُص بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ٘ َٓ ٪ا ََ ََ ٢ت ِ َ
ارشبُوا فٔي ا ِٟحٔ ِٔ ٠ذ ا ِ٤ُ ٟوكَي ًََِ ٠یطٔ َٓإ ٔ ِِ ٪
ئ َٓإ ٔ ِ ٪أَ ًِ َیا َُٓ ٥ِ ٛأَصِزٔی ُ٘و ُظ
رسو ُظ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ُ٣زَ َّٓ ٕت َو ََ ُدبَّا ٕئ َو ََ َح َِ ٨ت َٕ ٥و ِ َ
اط َت َّذ ٓ َِاُ ٔ ٛ
فبہنبہیقب،اخدل،وعػ،ایبومقص،زدینبیلعرفامےتںیہہکہلیبقدبعاسیقلےکوجولگوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےک

اپسفدفیکوصرتںیمےئگےھتاؿںیم اکیآدیمےنایبؿایکھجموکہکوعػ(رافی)اکایخؽےہہکاؿاکانؾسیقنباامعنلؿ اھت
ب
ہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتولگبقیرر،زمتف،دابء،افرحت مںیمہنایپرکف۔افرڑمچےےکربنت(زیکشمہ)
ںیم ایپ رکف افر ارگ اںیمس ےس ھچک وجش فریغہ دیپ ا وہ اجےئ وت اےس (وجش) وک زمدی اپین ےک ذرےعی مک رکف نکیل ارگ رھپ یھب دشت
اغبلرےہوتاےساہبدف۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،وعػ،ایبومقص،زدینبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 296

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،ابواح٤ذ ،سٔیاًَّ ،٪ي ب ٩بذی٤ہٗ ،یص ب ٩ج٨تَ ،ابً ٩باض

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِّ ٔ ًََّ ٩ِ ًَ ٪ي بِ ٔ ٩بَ ٔذ َیَ ٤ة َح َّذثَنٔي َٗ ِی ُص بِ َُ ٩ح ِبتََ ٕاِ ٨َّ ٟضظَ َّ ٔ ُّي ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ئ َوََ فٔي ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َو ََ فٔي أ٘٨َّ ٟيَ ٔ
اٟذبَّا ٔ
ًَبَّا ٕ
ْشبُوا فٔي ُّ
ْش ُب َٗا ََ ََ ٢ت ِ َ
ض أَ ََّ ٪وٓ َِذ ًَ ِبذٔ ا ِِ َ٘ ٟی ٔص َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ َٔیَ ٥ن ِ َ

َواِ٧ت َب ٔ ُذوا فٔي اْلِ َ ِس٘ ٔ َیةٔ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓإ ٔ ِ ٪ا ِط َت َّذ فٔي اْلِ َ ِس٘ ٔ َیةٔ َٗا ََُ ٓ ٢ؼ ُّبوا ًََِ ٠یطٔ ا ِ٤َ ٟا َئ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥فٔي
َّ
رح ْاَٗ ٦ا َ٢
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ أَ ِو اٟزَّابٔ ٌَةٔ أَصِزٔی ُ٘و ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َرح َََّّ َ ًََّ ٦ي أَ ِو ُ ِّ
رس َوا ِلُٜوبَ ُة َٗا ََ ٢وک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ْٔکٕ َ َ
رح َ ٦ا َِ ٟخ ِ٤زُ َوا ِِ ٤َ ٟی ٔ ُ
ُسٔ َِیا ََُ ٓ ٪شأ َ ُِ ٟت ًََّ ٔ َّي بِ َ ٩بَ ٔذ َیَ ٤ة ًَ ِ ٩ا ِلُٜوبَةٔ َٗا ََّ ٢
١
اٟل ِب ُ

دمحمنباشبر،اوبادمح،ایفسؿ،یلعنبذبہمی،سیقنبرتنج،انبابعسےسرفاتیےہہکدبعاسیقلےکفدفےناہکہکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسمہسکںیم ایپرکںی؟رفامایہکمتولگدابءںیمہنایپرکف،افرہنیہ زمتفںیم،افرہنیہبقیررںیم ،افرذیبن انبایرکف
زیکشمفںںیم،فہےنہک ےگہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارگزیکشمہںیماسذیبنےکادنر دشتافروجشدیپاوہاجےئوت؟
رفامای ہک اس ںیم اپین ڈاؽ دف۔ فہ ےنہک  ےگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (دف نیت رمہبت دنمرہج ابال ابت یہک) وت آپ ےن

رسیتی ای وچیھت رمہبت رفامای اےس اہبدف رھپ رفامایہککشیب اہلل اعتیل اباجفریغہ افر رفامایہک رہہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک
ںیمےنیلعنبذبہمیےسوکہبےکابرےںیمدرایتفایکوتاوہنںےناہکہکابےجوکےتہکںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبادمح،ایفسؿ،یلعنبذبہمی،سیقنبرتنج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :شذدً ،بذاٟواحذ ،اسٌ٤ی ،١ب ٩س٤یٍ٣ ،اٟک ب٤ً ٩زو ًَّي

ک بِ ُ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَٗ ٦ا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا
 ١بِ ُُ ٩س َِ ٤ی ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأ٘٨َّ ٟيَ ٔ َوا ِٟح ٔ ٌَةٔ
اٟذبَّا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
دسمد،دبعاولادح،اامسلیع،نبعیمس،امکلنب رمعفیلعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہعنمرفامایہک
ب
دابء،حت م،بقیرر،افروجےسدیشکیکوہیئرشابےس۔
رافی  :دسمد،دبعاولادح،الیعمس،نبعیمس،امکلنبرمعفیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 298

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ٌ٣زٖ ب ٩واػ٣ ،١حارب ب ٩دثار ،اب ٩بزیذہ،

اػ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١حار ٔٔب بِ ٔ ٩دٔثَا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ٌُِ ٣ز ُِّٖ بِ َُ ٩و ٔ

ِک ّة
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜثَ ََل ٕث َوأََ٧ا آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔضَٔ َ ٧ َّ٩ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜزٔ َی َارة ٔ ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓز ُ ُ
ورو َصا َٓإ ٔ َّ ٪فٔي زٔیَ َارت َٔضا َت ِذ ٔ َ
رشبَةٔ أَ َِ ٪ت ِ َ َّ
ُظ ٔ
ْکا َوَ َ ٧ض ِی ُت٩ِ ًَ ٥ِ ُٜ
َارشبُوا فٔي کُ ِّ١و ٔ ًَا ٕ
َوَ َ ٧ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜاْلِ َ ِ ٔ
وٖ اْلِ َ َدَ ِ ٓ ٔ ٦
ئ َُي ِ ََ أَ َِ ََ ٪ت ِ َ
ْشبُوا ُِ ٣ش ٔ ّ
ْشبُوا إَٔ فٔي ُ ُ
ُ ُٟحؤ ٦اْلِ َ َؿاحٔ ِّي أَ َِ ٪تأِکُُ٠وصَا َب ٌِ َذ ثَ ََل ٕث ََُُٓ٠وا َوا ِس َت ِ٤ت ٔ ٌُوا ب ٔ َضا فٔي أَ ِسَٔارٔ ُ٥ِ ٛ

ادمح نب ویسن رعمػ نب فالص ،احمرب نب داثر ،انب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم
ںیہمتنیتابوتںےسعنمرفامایافرںیمیہںیہمتنیتابوتںےکرکےناکمکحدےرےہوہں۔ںیمےنںیہمتربقفںیکزایرتےس
عنمایکاھت،سپاباؿیکزایرتایکرکفاؿیکزایرتںیمتحیصنفربعتےہ۔افرںیمےنںیہمترشمفابتےکابرےںیمعنمایک
ئ
اھتوساےئڑمچےےکربونتںےکیسکافرربنتںیمہنانیپ۔سپابرہربنتںیمایپرکفوساےئاسےکہشنآفروکیئرشمفبہن یپ۔
ںیم ےن ںیہمت رقابین ےک وگتش وک نیت دؿ ےس زادئ اھکےن ےس عنم ایک سپ اب نیت دؿ ےس زادئ یھب اھکؤ افر اےنپ رفسفں ںیم
اسےسعفنااھٹؤ۔
رافی  :ادمحنبویسنرعمػنبفالص،احمربنبداثر،انبربدیہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 299

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،سا ٥ٟب ٩ابي جٌذ ،جابز بً ٩بذاہلل

اَ ٪ح َّذثَنٔي َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِذٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َ ٧هي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ار إُٔ َّ ٧ط ََ ب ُ َّذ َ٨َ ٟا َٗا ََََ ٓ ٢ل إٔذ َِ٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اْلِ َ ِوً َٔیةٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت اْلِ َ ِن َؼ ُ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،وصنمر ،اسمل نب ایب دعج ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک بج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
ئ
فآہل فملس ےن ضعب ربونتں ںیم ےنیپ ےس عنم رفامای وت ااصنر ےک ولوگں ےن اہک ہک رامرے ےیل وت اؿ ںیم یپ ریغب اچرہ ںیہن وت وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسپارگااسیےہوتںیہن۔(ینعیہییہناہمترےےیلںیہنںیہمتاسےساانثتسءےہ)۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،اسملنبایبدعج،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 300

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩جٌرف ب ٩زیاد ،رشیک ،زیاد بٓ ٩یاق ،ابي ًیاق ًبذاہلل ب٤ً ٩زو

َِک
رف بِ ٔ ٩زٔ َیاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
رش ْ
یک ًَ ِ ٩زٔ َیاد ٔ بِ َٔٓ ٩یَّاقٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَیَّاقٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢ذ َ َ
َّ
َ
وٖ َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا َ٢
ُظ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َ ِوً َٔی َة ُّ
رعاب ٔ ٌّي إُٔ َّ ٧ط ََ ُ ُ
اٟذبَّا َئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ََ ٥وا ِ٤ُ ٟزَٓ َت َوأ٘٨َّ ٟي ََ َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ

ارشبُوا َ٣ا َح َّ١
َِ

دمحم نب رفعج نب زاید ،رشکی ،زاید نب ایفض ،ایب ایعض دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ب
ربونتںوکذترکہایک(ہکاؿربونتںںیماھکانانیپاناجزئےہ)دابء،حت م،زمتفافربقی ررےس۔اکیداہییتےنہکاگلرامرےاپساسےک
العفہدفرسےربنتںیہنںیہوتوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکالحؽاایشءاؿربونتںںیمیپےتکسںیہ۔
رافی  :دمحمنبرفعجنبزاید،رشکی،زایدنبایفض،ایبایعضدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 301

راوی  :حش ٩یٌني ابًَّ ٩ي ،یحیي ب ٩آد ،٦رشیک،

َ
ْک
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩ی ٌِنٔي ابِ َٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩آ َد ََ ٦ح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ
یک بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َٗا َ ٢ا ِجتَٔ٨بُوا َ٣ا أ ِس َ َ
نسحینعیانبیلع،ییحینبآدؾ،رشکیےساؿیکدنسےسیہیدحثیوقنمؽےہاسںیمہیےہہکآپےنرفامایہکرہہشنآفرےس
وچب۔
رافی  :نسحینعیانبیلع،ییحینبآدؾ،رشکی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
رشابےکربونتںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 302

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذأ٨ٟیَّي ،زہيَ ،ابوزبيَ ،جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪یُ َِ ٨ب ُذ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ائ ُ ٧ب ٔ َذ َُ ٟط فٔي َت ِو ٕر ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َح َارة ٕ
ئ َٓإٔذَا َ ٥َِ ٟیحٔ ُذوا ٔس َ٘ ّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ٔس َ٘ا ٕ

لیف
دبع اہلل نب دمحما یلی ،زریہ ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل

اکیزیکشمہںیمذیبنانبیئاجیتیھتافرارگاؿولوگںوکزیکشمہہناتلموترھپاکیرھتپےکربنتںیمذیبنانبیئاجیتیھت۔
لیف
رافی  :دبعاہللنبدمحما یلی،زریہ،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزیچفںوکالمرکرشابانبےناکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
دفزیچفںوکالمرکرشابانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 303

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یثً ،لاء ،ب ٩ابي رباح ،جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

اٟزكَ ُب َجٔ٤ی ٌّا
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ اٟزَّب ٔ ُ
یب َواَّ ٟت ِ٤زُ َجٔ٤ی ٌّا َوَ َ ٧هي أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ ا ِٟبُ ِ ُ
رس َو ُّ

ّٰ
نم (ای
ہبیتقنبدیعس،ثیل،اطعء ،نب ایبرابح،اجربنبدبعاہلل ےس رفاتیےہہکیبن رکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےنعنمرفامایہک
شمشک)افروجھکروکالمرکذیبنانبیئاجےئافرعنمرفامایاسابتےسہککشخوجھکر،وھچاہرے،رتوجھکروکالمرکذیبنانبیئاجےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،اطعء،نبایبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
دفزیچفںوکالمرکرشابانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 304

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابا ،٪یحیي ً ،بذاہلل ب ٩ابي ٗتادہ ،اپ٨ے واٟذ حرضت ابوٗتادہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یب
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذثَنٔي َی ِحیَي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َٗ َتا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ ِٔ ٔ ٠َْ ٩یم اٟزَّب ٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اٟزكَ ٔب َو َٗا َ ٢اِ٧ت َب ٔ ُذوا ک ُ ََّ ١واح َٔذة ٕ ًََّ َي ح َٔذة ٕ َٗا َ ٢و َح َّذثَنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة
َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو ًَ ِٔ ٔ ٠َْ ٩یم ا ِٟبُ ِ ٔ
رس َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو ًَ ِٔ ٔ ٠َْ ٩یم اٟزَّصِو ٔ َو ُّ
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي َٗ َتا َد َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ

ومیسنب اامسلیع،اابؿ،ییحی،دبعاہللنبایباتقدہ،اےنپفادلرضحتاوباتقدہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاںیہنعنم
ایکایگشمشکافروجھکروکالمرک ذیبنانبےنےسافرکشخوجھکر افررتوجھکروکالمرکذیبنانبےن ےسافرکشخرنیگنوجھکرافر رت وجھکروکالم
رکذیبنانبےنےسافررفامایہکرہاکییکدحیلعہدحیلعہذیبنانبایلرکف۔افررافیےتہکںیہہکھجمےسہیدحثیاوبہملسنبدبعارلنمحےن
یھبرضحتاوباتقدہریضاہللاعتیلہنعےکفا ےطےسوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿیکےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،ییحی،دبعاہللنبایباتقدہ،اےنپفادلرضحتاوباتقدہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
دفزیچفںوکالمرکرشابانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 305

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابي ٟیَّي ،ایک آدمي

رح ٕب َو َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَب ٔي َِ ٟیَّ َي ًَ َِ ٩ر ُج َٕٗ ١ا ََ ٢حٔ ِْؽ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٧ ٢هي ًَ ِ ٩ا َِ ٟبَ٠حٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
امیلسؿنبرحب،صفحنبرمع،ہبعش،مکح،انبایبیلیل،اکیآدیم ےسافرصفح(رافیںیہ)ےتہکںیہہکوضحریلصاہللہیلعفآہل

فملسےنیچکوجھکرافریکپوجھکروکالمرکافرشمشکفوجھکروکالمرکذیبنانبےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،صفحنبرمع،ہبعش،مکح،انبایبیلیل،اکیآدیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
دفزیچفںوکالمرکرشابانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 306

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ثابت ب٤ً ٩ارَ ،ف٣اتي ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ا ٦س٤٠ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ار َة َح َّذثَ ِتنٔي َریِ َل ُة ًَ ِِ َٛ ٩بظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔي َ٣زِ َی ََٗ ٥اَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َ٣ا

یب َواَّ ٟت َِ ٤ز
ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هي ًَ ُِ ٨ط َٗاَِ ٟت ک َ َ
کَ َ
ا ٪یَ َِ ٨ضاَ٧ا أَ َِ ٪ن ٌِ ُح َ ٥اَ ٨َّ ٟوی ك َ ِبخّا أَ ِو ِ َ ٧خَ ٔ ٠م اٟزَّب ٔ َ

دسمد ،ییحی ،اثتب نب امعر ،رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اؾ ہملس ےس وساؽ ایک اؿ زیچفں ےک ابرے ںیم نج ےس وضحر یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن عنم ایک اھت اس ابت ےس ہک مہ وجھکر وک اانت اکپںیئ ہک اس یک یلھٹگ یھب کپ رک متخ وہ اجےئ۔ افر اس ابت ےس ہک
شمشکفوجھکروکالمرکذیبنانبںیئ۔
رافی  :دسمد،ییحی،اثتبنبامعر،رفامیتںیہہکںیمےنرضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
دفزیچفںوکالمرکرشابانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 307

راوی ٣ :شذدً ،بذاہلل ب ٩داؤد٣ ،شٌذ٣ ،وسي ،بً ٩بذاہلل،

وسي بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣بَنٔي أَ َس ٕذ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩دا َو َد ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
یب
اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یب َٓ ُیِ٠قٔي ٓ ٔیطٔ َت ِّ ٤زا َو َت ِْ ٤ز َٓ ُیِ٠قٔي ٓ ٔیطٔ اٟزَّب ٔ َ
ا ٪یُ َِ ٨ب ُذ َُ ٟط َزب ٔ ْ
دسمد ،دبعاہلل نب داؤد ،دعسم ،ومیس ،نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فا ےط ذیبن انبیئ اجیت یھت
شمشکیک،رھپاسںیموجھکریھبڈاؽدیاجیتیھتایوجھکریکذیبنانبیئاجیتیھتوتاسںیمشمشکیھبڈاؽدیاجیتیھت۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،دعسم،ومیس،نبدبعاہلل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
دفزیچفںوکالمرکرشابانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 308

راوی  :زیاد ب ٩یحیي  ،ابوبَحً ،تاب بً ٩بذاٌٟزیز

اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا ِٟحٔ َّ٤اِ ٔ ُّي َح َّذث َ ِتنٔي َػ ٔٔ َّی ُة ب ٔ ُِ ٨ت ًَ ٔل َّی َة َٗاَِ ٟت
َح َّذثَ َ٨ا زٔیَا ُد بِ َُ ٩ی ِحیَي ا َِ ٟح َّشاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ َِحٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ َّت ُ
یب َٓ َ٘اَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت آ ُْ ُذ َٗ ِب َـ ّة َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َو َٗ ِب َـ ّة
َد َُِْ ٠ت َ ٍَ ٣ن ِٔش َوة ٕ ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔذ ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًََّ َي ًَائٔظَ َة ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا َصا ًَ ِ ٩اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ

ئ َٓأ َ ِ٣زُ ُس ُط ث ُ َّ ٥أَ ِس٘ٔیطٔ أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٔ ٩ِ ٣زبٔیبٕ َٓأ ُ ِٟٔ٘یطٔ فٔي إَٔ٧ا ٕ

زاید نب ییحی ،اوبرحب ،اتعب نب دبعازعلسی ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ہیفص تنب ہیطع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ینب دبعاسیقل یک ھچک وعروتں ےک
اسھترضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےکاپساحرضوہیئ۔مہاؿےسوجھکرافرشمشکیکنرےکابرےںیموساؽایکوتاوہنںےن
اہکہکںیماکییھٹموجھکریتیلوہںافراکییھٹمشمشکیتیلوہںافراےس اکیربنتںیمڈاؽد یتوہںرھپاںیہن لسد یتوہں
رھپاےسیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکالپیتوہں۔

رافی  :زایدنبییحی،اوبرحب،اتعبنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کج
کشخ ھوریکذیبناکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
کج
کشخ ھوریکذیبناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 309

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تادہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕذ َوً ِ ٔ َ
ْک َصا ٔ٪
ْٔک ََ ٣ة أُ َّ ٧ض َ٤ا کَاَ٧ا َی ِ َ
و ٪ا ِ٤ُ ٟزَّا ُئ َّأ ٟذی ُ ٧ض ٔ َی ِت ًَ ُِ ٨ط ًَ ِب ُذ اِ َ٘ ٟی ٔص
ض َو َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ک ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رس َو ِح َذ ُظ َو َیأ ِ ُْ َذا ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
ض أَ ِْ َشي أَ ِ ٪یََ ُٜ
ا ِٟبُ ِ َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ َ٘ ٔ ٟتا َد َة َ٣ا ا ِ٤ُ ٟزَّا ُئ َٗا َ ٢ا٨َّ ٟب ٔ ُ
یذ فٔي ا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہےسرفاتیےہہکرضحتاجربنبزدیافررضحترکعہمریضاہللاعتیلہنع(نبایبلہج)دفونں
رصػ کشخ وجھکر یک ذیبن وک اندنسپ رکےت ےھت افر اس ابرے ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس تحص ےتیل ےھت ،افر
رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکےھجمہیدخہشوہاہکںیہکہیکشخ(وجھکریکذیبن)زماہنوہسجےسدبعاسیقل
ب
ےکفدفوکعنمایکایگاھت(اشہؾےتہکںیہ)ںیمےنرضحتاتقدہریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچہکزماایکےہ؟رفامایہکحت مافرزمتف
ںیمینبوہیئذیبن۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیبنیکتیفیکاکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
ذیبنیکتیفیکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 310

راوی ً :یسي ب٣ ٩ح٤ذ٧ ،اؿ٤زہً ،بذاہلل ب ٩دیَّ٠م ،اپ٨ے واٟذ

اٟش ِی َباِ ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َّٔ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا َؿ َُ ٤زةُ ًَ َِّ ٩
ََّم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اٟذیِِّ ٔ ٠

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِذ ًََ ٤ِ ٔ ٠ت َِ َ ٧ ٩ِ ٣ح َُ ٩و ٔ ٩ِ ٣أَیِ َِ َ ٧ ٩ح َُٓ ٩إٔل َي َِ َ ٧ ٩ِ ٣ح َُٗ ٩ا َ ٢إلٔ َي اہللٔ َوإلٔ َي َر ُسؤٟطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا
ارشبُو ُظ ًََّ َي
َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ٨َ َٟ ٪ا أَ ًِ َ٨ابّا َ٣ا َن ِؼ َ ٍُ ٨ب ٔ َضا َٗا ََ ٢زبِّبُو َصا ُٗ ِ٨َ ٠ا َ٣ا َن ِؼ َ ٍُ ٨بٔاٟزَّب ٔ ٔ
یب َٗا َ ٢اِ٧ب ٔ ُذو ُظ ًََّ َي ُ ََذائَٔ ٥ِ ُٜو ِ َ

َ
ارشبُو ُظ ًََّ َي ُ ََذائَٔ ٥ِ ُٜواِ٧ب ٔ ُذو ُظ فٔي ِّ
َخ ًَ ِ٩
ًَظَ ائَٔ ٥ِ ُٜواِ٧ب ٔ ُذو ُظ ًََّ َي ًَظَ ائَٔ ٥ِ ُٜو ِ َ
اٟظ َ٨ا َٔ ٪و ََ َت ِ٨ب ٔ ُذو ُظ فٔي ا َِٓ ١ٔ ٠َ ُ٘ ٟإُٔ َّ ٧ط إٔذَا َتأ َّ َ
صظ ٔ َػ َار َْ ًَل
ًَ ِ ٔ
یسیعنبدمحم،انرمضہ،دبعاہللنبدیملی،اےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایہکمہولگوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاپساحرضوہےئ،مہےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپاجےتنںیہہکمہ وکؿںیہافراہکںےکںیہافر
سکےکاپسآےئںیہ؟آپےنرفامایہکاہللافراسےکروسؽیکرطػآےئوہرھپمہےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
ّٰ
ّٰ
نم
نمانبولمہےنرعضایکہک
فآہلفملسرامرےاوگنر(ےکاباغتںیہ)مہاوگنرےسایکانبںیئ،آپےنرفامایہکاوگنر(وککشخ)
ےسایکانبںیئ؟رفامایہکاےنپانہشرپاسےسذیبنانبایرکفافراےنپراتےکاھکےنےکفتقاےسیپایلرکفافرذیبنانبایرکفزیکشمفں
ںیمافروکٹمںںیمذیبنتمانبایرکف۔اسےیلہکارگےکٹمںیمزایدہدمتسگریئگوتفہرسہکنباجےئاگ۔
رافی  :یسیعنبدمحم،انرمضہ،دبعاہللنبدیملی،اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ذیبنیکتیفیکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 311

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيً ،بذاٟوہاب بً ٩بذا٤ٟحیذ ،یو٧ص بً ٩بیذ ،حش٩

اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِ٤ٟحٔی ٔذ َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّي ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َی ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
َ
ا ٪یُ َِ ٨ب ُذ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ٔس َ٘ا ٕئ یُ َوٛأ ُأَ ًِ ََل ُظ َو َُ ٟط ًَزِ ََ ُئ یُ َِ ٨ب ُذ ُ ُِذ َو ّة
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت ک َ َ
ائ َویُ َِ ٨ب ُذ ً ٔظَ ّ
ْشب ُ ُط ً ٔظَ ّ
ْشب ُ ُط ُ ُِذ َو ّة
ائ ٓ ََی ِ َ
ٓ ََی ِ َ
دمحمنبینثم،دبعاولاہبنبدبعادیجمل،ویسننبدیبع،نسحےس رفاتیےہہکاوہنںےنرفامایہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکےیلاکیاےسیزیکشمہںیمذیبنانبیئاجیتسجےکہنمرپدنبابدناھایگوہاتاھتافرآپےکاپساکیااسیزیکشمہیھبوہاتوجدف ہنم
فاالاھت۔سجںیمحبصوکذیبنانبیئاجیتافررھپاےسآپراتےک اھکےنےکفتقیپایلرکےتےھتافرراتوکانبیئاجیتوتحبصوکیپایل
رکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہبنبدبعادیجمل،ویسننبدیبع،نسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ذیبنیکتیفیکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 312

راوی ٣ :شذدٌ٣ ،ت٤ز ،طبیب بً ٩بذا٠٤ٟک٘٣ ،ات ،١ب ٩حیا ،٪اپني پ٬وپ٬ی حرضت ً٤زہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّاَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَ ِتنٔي ًَ َّ٤تٔي
یب بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٔ ١بِ َٔ ٩حی َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َطب ٔ َ

رش َب
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ ٌَ ٟش ِّي َٓ َت ٌَ َّشي َ ٔ
ًَ َِ ٤زةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ِ٨ب ٔ ُذ ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ُ ٥َ ٠ذ َو ّة َٓإٔذَا ک َ َ
َفُِ ُت ُط ث ُ ََّ ٥ت ِ٨ب ٔ ُذ َُ ٟط ب ٔ َّ
١
اِ ٠ٟی َٔٓ ١إٔذَا أَ ِػ َبحَ َت َِ َّذی َٓ َ ٔ
ًََّ َي ًَظَ ائٔطٔ َوإ ٔ ََِ ٓ ٪ـ ََ ١ط ِی ْئ َػبَب ِ ُتطُ أَ ِو َ َّ
ْش َب ًََّ َي ُ ََذائٔطٔ َٗاَِ ٟت ُی ِِ َش ُ
ِّ
اٟش َ٘ا ُئ ُ ُِذ َو ّة َو ًَ ٔظ َّی ّة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أَبٔي ََّ ٣ز َتي ِ ٔن فٔي یَ ِوَٗ ٕ ٦اَِ ٟت َن ٌَ ِ٥

دسمد،رمتعم،بیبشنبدبعاکلمل،اقملت،نبایحؿ،اینپوھپیھپرضحترمعہریضاہللاعتیلہنعےسافرفہرضحتاعہشئریضاہلل
اعتیلہنعےسرفاتیرکیتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلفہحبصوکذیبنانبایرکیتیھترھپبجراتاکفتقوہاتوت
آپرات اکاھکانانتفؽرفامےتافراھکےنرپاسذیبنوکیپایلرکےتےھترھپارگھچکذیبنچباجیتوتاےساہبد یتںیھتایاےسیپرکوپرا
رک یتیل ںیھت۔ رھپ رات وک ذیبن انبای رکیت ںیھت بج آپ حبص وک انہتش رکےت وت اےس یپ ایل رکےت ےھت انہتش رپ رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتیلہنع  یتہںیہہکمہزیکشمہحبصاشؾدوھایرکےتےھترمعہ یتہںیہہکریمےفادلےنرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےساہکہک
ایکدؿںیمدفرمہبت؟رفامایہکاہں۔
رافی  :دسمد،رمتعم،بیبشنبدبعاکلمل،اقملت،نبایحؿ،اینپوھپیھپرضحترمعہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ذیبنیکتیفیکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 313

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابي ً٤ز ،یحیي  ،ابً ٩باض

ا ٪یُ َِ ٨ب ُذ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ََ ٤ز َی ِحیَي ا َِ ٟب ِض َزاِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ئ َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُ٣زُ بٔطٔ َٓ ُی ِش َقي ا َِ ٟخ َذ ُ ٦أَ ِو
ْشب ُ ُط ا َِ ٟی ِو ََ ٦وا َِ َِ ٟذ َو َب ٌِ َذ ا ِٔ َِ ٟذ إلٔ َي ََ ٣شا ٔ
ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّب ٔ ُ
یب ٓ ََی ِ َ
یُ َض َز ُاَٗ ٚا َ ٢أَبُو َدا ُود ٌَِ ٣ن َي ی ُِش َقي ا َِ ٟخ َذ ُ ٦یُ َبا َد ُر بٔط ا ََِ ٟٔشا َد َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو ًُ ََ ٤ز یَ ِحیَي بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ ا َِ ٟب ِض َزاِ ٔ ُّي
دلخم نب اخدل ،اوب اعمفہی ،اشمع ،ایب رمع ،ییحی ،انب ابعس رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل  یقن یک ذیبن انبیئ اجیت

یھت (ریغب ہشن فایل) وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس دؿ ایپ رکےت ےھت ،اس ےس اےلگ دؿ یھب ایپ رکےت ےھت ،افر رسیتے دؿ یک
اشؾکتایپرکےتےھترھپدخاؾوکمکحدپوتاےسدخاؾیپایلرکےتفرہناہبدیاجیت۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکدخاؾوکالپےناک
بلطمہیےہہکلبقازرخابوہےنےکالپیئاجیتیھت۔
رافی  :دلخمنباخدل،اوباعمفہی،اشمع،ایبرمع،ییحی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشےنیپاکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
دہشےنیپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 314

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١ححاد ،ب٣ ٩ح٤ذ ،اب ٩جزیخ بً ٩لاءً ،بیذ ب٤ً ٩يَ

ئ أَُ َّ ٧ط َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِی َذ بِ َ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ا ٪یَ ُِ ُٜ٤ث
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ ِخَ َُٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ْش ُب ً ٔ َِ ٨ذصَا ًَ َش َّل َٓ َت َو َاػ ِی ُت أََ٧ا َو َحٔ َِؼ ُة أَیَّت ُ َ٨ا َ٣ا َد َْ ََِ ٠ًَ ١ی َضا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ً ٔ َِ ٨ذ َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع ٓ ََی ِ َ
رشبِ ُت ًَ َش َّل ً ٔ َِ ٨ذ َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع
ک َٓ َ٘ا َ ٢بَ ِٔ َ ١
ک رٔیحَ ََِ ٣آ ٔي ََ ٓ ََذ َْ ََ ًََّ ١ي إ ٔ ِح َذاصَُ٘ َٓ َّ٩اَِ ٟت َُ ٟط ذََ ٔ ٟ
َٓ َِ ٠ت ُ٘ ِ ١إِِّٔي أَ ٔج ُذ َٔ ٨ِ ٣
َو ٩َِ ٟأَ ًُو َد َُ ٟط َٓ َ٨زََِ ٟت  ٥َ ٔ ٟتُ َ ِّ
رس أ ٨َّ ٟب ُّي
َک َتب ِ َتِٔي إلٔ َي إ ٔ َِ ٪تتُوبَا إلٔ َي اہللٔ ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َو َحٔ َِؼ َة َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َوإٔذِ أَ َ َّ
َح ُ٣َ ٦ا أَ َح َّ ١اہللُ َ ٟ
رشبِ ُت ًَ َش َّل
إلٔ َي َب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔجطٔ َحذٔی ّثا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِٔ َ ١
ادمحنبدمحمنبلبنح،اجحج،نبدمحم،انبرججینباطعء،دیبعنبریمعرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسانس
اوہنںےنالتبایہکوضحراکیرمہبت(اینپزفہجرہطمہ) رضحتتنبشحجےکاپسرہھٹےوہےئےھت،آپےن اؿ ےکاپسدہش

ایپ وت ںیم ےن افر رضحت ہصفح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن آسپ ںیم ےط ایک ہک مہ ںیم ےس سج ےک اپس یھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرشتفیالںیئوتفہےہکیگہکآپےکہنمےساغمریف(ہیاکیدبوبدارزیچاکانؾےہ)یکوبآریہےہ(ویکہکنوضحروکدبوب
ےسااہتنیئرفنتیھت)وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسمہںیمےساکیاپسآےئوتاسےنآپےسفیہاہکوتآپےنرفامایہک ہکلب
ںیم ےن وت دہش ایپ ےہ۔ زبنی تنب شحج ےک اپس۔ افر آدنئہ دفابرہ رہسگ ںیہن ویپں اگ۔ (ہی فاہعق وہا) وت رقآؿ رکمی یک آتی ،مل
یرحؾ امالحاہلل۔انزؽوہیئ۔آےگرضحتاعہشئریضاہلل اعتیلہنعفہصفح وکمکحوہاہکدفونںاہلل ےس وتہبرکںی افر بج یبنےن
اینپضعبازفاجےساپھچرکاکیابتیہک(افرہیآتیاسےیلالےئہک)وضحرےنرفامایاھتہکہکلبںیمےنوتدہشایپےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،اجحج،نبدمحم،انبرججینباطعء،دیبعنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
دہشےنیپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 315

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،ابواسا٣ہ ،ہظا،٦

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِظ َت ُّذ ًََِ ٠یطٔ أَ ِ ٪تُو َج َذ ُٔ ٨ِ ٣ط اٟزِّی ُح
ِک َب ٌِ َف َص َذا ا َِ ٟخَََ ٔ َوک َ َ
یُ ٔح ُّب ا َِ ٟحَِ ٠وا َئ َوا َِ ٌَ ٟش َََ ٓ ١ذ َ َ

رشبِ ُت ًَ َش َّل َس َ٘ ِتنٔي َحٔ َِؼ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت َج َز َس ِت ِ َ ٧حُ٠طُ ا ِِ ٌُ ٟز ُٓ َم ِ َ ٧ب ْت
َوفٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗاَِ ٟت َس ِو َدةُ بَ ِ ١أَکََِ ٠ت ََِ ٣آ ٔي ََ َٗا َ ٢بَ ِٔ َ ١
ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣بتٔ اِ ٨َّ ٟح َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود ا َِِ ٤َ ٟآ ٔيَُ ُْ ٠َ ِ٘ ٣ة َوه ٔ َي َػ ِْ َِ ٤ة َو َج َز َس ِت َر ًَ ِت َوا ِِ ٌُ ٟز ُٓ ُم ِ َ ٧ب ْت ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣بتٔ اِ ٨َّ ٟح ٔ١
نسح نب یلع ،اوبااسہم ،اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھٹیم زیچ افر دہش وک تہب دنسپ رفامےت ےھت آےگ
ذموکرہابال دحثی اک ھچک ہصحایبؿ ایک افر ہیہک وضحر وک ہیابت ڑبی یہ انوگارسگریتہکآپ ےسدبوب آےئ۔ افر ایس دحثی ںیم ہی
ےہ ہک رضحت وسدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ہکلب آپ ےناغمریف اھکای ےہ۔ وت آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن وت دہش ایپ ےہ۔

ہصفح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ےھجم الپ دای وت ںیم ےن اہک ہک اس دہش یک یھکم ےن (سج ےس ہی دہش الکن ےہ) رعف اکی اھگس وہیت ےہ
ےسجدہشیکیھکموچیم ےہوکاچٹایلوہاگ۔(ایسانبءرپآپےکہنمےسدبوبآریہےہ)۔
رافی  :نسحنبیلع،اوبااسہم،اشہؾ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیبنںیمارگوجشدیپاوہاجےئوتایکمکحےہ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
ذیبنںیمارگوجشدیپاوہاجےئوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 316

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،ػذٗہ بْ ٩اٟذ ،زیذ ب ٩واٗذْ ،اٟذ بً ٩بذاہلل ب ٩حشين ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّذثَ َ٨ا َػ َذ َٗ ُة بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕذ ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
ئ ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ُط بٔطٔ َٓإٔذَا ص َُو
ْٔط ُظ ب ٔ َ٨بٔی ٕذ َػ َُ ٌِ ٨تطُ فٔي دُبَّا ٕ
َٗا َُ ٤ِ ٔ ٠ًَ ٢ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ُؼ ُوَ َٓ ٦ت َح َّی ُِ ٨ت ٓ ِ َ
َخ
َیُّ ٔ ٨ع َٓ َ٘ا َٔ ِ ٢
اب َ ََ ٩ِ ٣یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
رش ُ
اْض ِب ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحائ ٔٔم َٓإ ٔ ََّ ٪ص َذا َ َ
اشہؾ نب امعر ،دصہق نب اخدل ،زدی نبفادق ،اخدل نب دبعاہلل نب نیسح ،اوبرہریہ رفامےت ںیہہک وضحر ارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
ومعامرفزہراھکرکےتےھتذہلاںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااطفرےکفتقآپےکےیلذیبنےلرکایگےسجںیمےندابءںیم
انبای اھت رھپ ںیم اےس آپ ےک اپس ےل رک ایگ وت فہ اس فتق وجش امر راہ اھتآپ ےن رفامای ہک اےسدویار رپ دے امرف اس ےیل ہکاس
آدیمیکرشابےہوجاہللرپافرویؾآرخترپاامیؿںیہنراتھک۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،زدینبفادق،اخدلنبدبعاہللنبنیسح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےڑھکےاپینےنیپاکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
ڑھکےڑھکےاپینےنیپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 317

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تادہ ،ا٧ص حرضت ا٧ص رضي اہلل ً٨ہ

ْش َب
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ َِ ٪ی ِ َ
َٗ ١ائ ّٔ٤ا
اَّ ٟز ُج ُ
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،اسنرضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہہکیبنرکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامای
ہکآدیمڑھکےڑھکےےیپ(اپینایوکیئرشمفبفریغہ)
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،اسنرضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ڑھکےڑھکےاپینےنیپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 318

راوی ٣ :شذد ،یحیي ٣ ،شٌز بٛ ٩ذاً ،٦بذا٠٤ٟک ،ب٣ ٩یرسہ٧ ،زا ٢ب ٩سََہ،

ئ
رس َة ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟزَّا ٔ ٢بِ َٔ ٩سَ ُ ََ َة أَ ًَّ ٔ ٠ًَ ٪یا َد ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٔبِ َٔ ٔ ٛ ٩ذاِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

ُ
ِ ٣ٔ ١ث َ١
َٓٔ
ْک ُظ أَ َح ُذص ُِ ٥أَ َِ ٪یٔ ٌَِ ََ ١ص َذا َو َٗ ِذ َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یٔ ٌَِ ُ
َْشبَ ُط َوص َُو َٗائ ْٔ ٥ث ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪رٔ َج ّاَ یَ ِ َ
َ٣ا َرأَیِت ُُ٤ؤِي أَٓ ٌَُِ٠طُ
دسمد ،ییحی ،رعسم نب دکاؾ ،دبعاکلمل ،نب رسیمہ ،زناؽ نب ربسہ ،رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت یلع ےن اپین وگنماای افر اےس
ڑھکےڑھکےیپایلرھپرفامایہکضعبولوگںںیمےسوکیئاسرطحرکےنوکرکمفہاتھجمسےہافرکشیبںیمےنوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکداھکیےہایسرطحشیجہکمتولوگںےنےھجمداھکیےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،رعسمنبدکاؾ،دبعاکلمل،نبرسیمہ،زناؽنبربسہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیکشمہےسہنماگلرکاپینےنیپاکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
زیکشمہےسہنماگلرکاپینےنیپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 319

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ادٗ ،تادہًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اْٟش ٔب ٔ ٩ِ ٣فٔي ِّ
 ١ا ِِ ٌَ ٟذ َر َة
اٟش َ٘ا ٔ
ئ َو ًَ ُِ ٩ر ُٔ ٛ
وب ا َِ ٟح ََّل َٔ ٟة َوا َِ ٤ُ ٟح َّث َ٤ةٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ا َِ ٟح ََّل َُ ٟة ا َّٟتٔي َتأِک ُ ُ
َو َس َِّ ُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ومیسنباامسلیع،امحد ،اتقدہ ،رکعہم،انبابعسےسرفاتی ےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنعنمرفامای ہکزیکشمہ ےک
ہنمےساپینےنیپےس افردنگیگاھکےنفاےلاجونررپوساریرکےنےس۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہالجلةفہاجونرےہوجاجنتساھکات
ےہ۔

رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اتقدہ،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیکشمہاکہنمومڑےناکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
زیکشمہاکہنمومڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 320

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١زہزیً ،بیذ اہلل بً ٩بذاہلل ،ابوسٌیذ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِی َذ اہللٔ ابِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

اث اْلِ َ ِس٘ ٔ َیةٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ِْت ٔ َٔ ٨

ومیسنباامسلیع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبدیعسےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزیکشمہاکہنمریھپ(رک
اپینےنیپےس)عنمرفامایےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبدیعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
زیکشمہاکہنمومڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 321

ًیسي بً ٩بذاہلل
راوی  :نص بًَّ ٩يً ،بذاًََّيً ،بیذاہلل ب٤ً ٩زٰ ،

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِٔ ً ٩یسي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
رش َب َٔٔ ٓ ٩ِ ٣یضا
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠د ًَا بٔإ ٔ َدا َوة ٕیَ ِو َ ٦أُحُ ٕذ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِْ ٔ ٨ث ٓ ََِ ٥اْل ٔ َدا َوة ٔث ُ َّٔ َ ٥

رصننبیلع،دبعاالیلع،دیبعاہللنبرمعٰ،یسیعنبدبعاہللےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوزفہادحےکدؿ
اکیربنت(زیکشمہ)وگنماایرھپرفامایہکاسزیکشمہاکہنمومڑدفرھپآپےناسےسہنماگلرکاپینایپ۔(انچہچندفرساوکیئربنتںیہن
وہاگاسےیلدیماؿگنجںیمافرہنماسلیےومڑا۔فرہنیہنوجےہفہزنتہہیرپومحمؽےہ۔
رافی  :رصننبیلع،دبعاالیلع،دیبعاہللنبرمعٰ،یسیعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایپہلےکوسراخےسانیپ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
ایپہلےکوسراخےسانیپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 322

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩وہبَ ،قہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤اب ٩طہابً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل بً ٩تییہ ،ابوسٌیذ،

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ُ ََّقةُ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اْٟش ٔب ٔ ٩ِ ٣ث ُ ِٔ ٤َ ٠ة ا َِ َ٘ ٟذ ٔح َوأَ ِ٪
اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

َّ
اب
اْٟش ٔ
یُ ََِ ٔ٨خ فٔي َ

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،رقہ نب دبعارلنمح ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ؼیتیہ ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایہکاسابتےسہکایپہلےکوسراخایاسےکوٹےٹوہےئہصحےسایپاجےئافراسابت

ےسہکاپیندایایرشمفبںیموھپاکناجےئ۔(ہییہنزنتیہیرپومحمؽےہ)۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رقہنبدبعارلنمح،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبؼیتیہ،اوبدیعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےناچدنیےکربنتںیمانیپ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
وسےناچدنیےکربنتںیمانیپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 323

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابي ٟیَّي،

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي َٗا َ ٢ک َ َ
َاس َت ِش َقي َٓأ َ َتا ُظ دٔصِ َ٘ ْ
اُ ٪ح َذ ِی َٔ ُة بٔا َِ ٤َ ٟذائ ٔ ِٔ ٓ ٩
َف َ٣ا ُظ بٔطٔ َو َٗا َ ٢إِِّٔي  ٥َِ ٟأَ ِر ٔ٣طٔ بٔطٔ إ ٔ ََّ أَِِّي َٗ ِذ َ َ ٧ض ِی ُت ُط ََٓ ٥َِ ٠ی َِ ٨تطٔ َوإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
بٔإَٔ٧ا ٕ
ئ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َ َ
اْٟش ٔب فٔي آَ ٔ ٧یةٔ َّ
َخة ٔ
َحیز ٔ َو ِّ
ا ِٔ َ ٟ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـةٔ َو َٗا َ ٢ه ٔ َي َُ ٟض ِ ٥فٔي ُّ
اٟذ َیبا ٔد َو ًَ ِِ ُّ ٩
اٟذَ ِ ٧یا َو َل ٥ِ ُٜفٔي ِاْل ٔ َ

صفحنبرمع،ہبعش،مکح،انبایبیلیل،رفامےتںیہہکاکیابررضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعنبامیؿدمانئںیمےھتاوہنںےن
اپین بلط ایک وت اکیاسکؿ اؿ ےکاپس اچدنی ےک اکی ربنت ںیم الای۔ اوہنں ےن اےسرپے اکنیھپ افر رفامای ہککشیب اےس ہناتکنیھپ
نکیلںیمےناساسکؿوکےلہپیھبعنمایکاھتاسےسنکیلفہابزہنآای۔احالہکنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمشی،دةیج،
(اکی یتمیقڑپکا) افروسےن اچدنیےکربنت ںیمےنیپےس عنمرفامایےہافرآپےن رفامایہکہی زیچںیافکرےکےیل ںیہداین ںیم افر
اہمترےےیلںیہآرختںیم۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،مکح،انبایبیلیل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکربنتںیمہنمڈاؽرکاپینانیپ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
یسکربنتںیمہنمڈاؽرکاپینانیپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 324

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤ذ٠ٓ ،یح ،سٌیذ ب ٩حارث ،جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَنٔي َُِٓ ٠ی ْح ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ٢
َد َْ َ ١أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ ًََّ َي َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َوص َُو یُ َحوِّ ُ ٢ا ِ٤َ ٟا َئ فٔي َحائ ٔ ٔلطٔ َٓ َ٘ا َ٢

َّ
َّ
ات فٔي
ِک ًِ َ٨ا َٗا َ ٢بَ ِ٨ِ ٔ ً ١ذٔی َ٣ائْ بَ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪ذ َک َ٣ائْ بَ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ات َص ٔذظ ٔاِ ٠ٟی ََ ٠ة فٔي َط َٕٓ ٩وإَٔ َ َ
َط ٕٓ٩
فلب
امثعؿ نب ایب ہبیش ،ویسن نب دمحم ،ج ،دیعس نب احرث ،اجرب نب دبعاہلل ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت
اےنپاکیاحصیبےکاسھتاکیااصنریصخشےک(ابغںیمےئگ)فہااصنریاےنپابغوکاپیندےراہاھتوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک ارگ اہمترے اپس زیکشمے ںیم آج رات اک اپین ےہ (وت ںیمہ دف) فرہن مہ (اتالب فریغہ ےس) ہنم اگل رک یپ ںیل ےگ۔
اوہنںےنرفامایہکویکںںیہنریمےاپسزیکشمےںیماپینوموجدےہ۔
فلب
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ویسننبدمحم ،ج،دیعسنباحرث،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسیق(الپےنفاال)وخدبکےیپ
ابب  :ےنیپاکایبؿ

اسیق(الپےنفاال)وخدبکےیپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 325

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،ابو٣ختارً ،بذاہلل ب ٩ابي اوفي،

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِِ ٤ُ ٟخ َتارٔ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي أَ ِوفَي أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
رشبّا
آَخص ُِِ ُ ٥
َساقٔي ا ِِ َ٘ ٟوُ ٔ ٔ ٦
ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،اوباتخمر ،دبعاہلل نب ایب افیف ،رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وقؾ وک (اپین ای
رشمفب)الپےنفاالبسےسآرخںیمےیپ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،اوباتخمر،دبعاہللنبایبافیف،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
اسیق(الپےنفاال)وخدبکےیپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 326

راوی ٨ٌٗ :بيً ،بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
یب ب ٔ َ٤ا ٕئ َو ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ أَ ِرعابٔي َو ًَ َِ ٩ی َشارٔظ ٔأَبُو بَ ِْکٕ ٓ َ ٔ ُ َ
َ
رعاب ٔ َّي َو َٗا َ ٢اْلِ َیِ ََٓ ٩َ ٤اْلِ َیِ َ٩َ ٤
ب ٔ َٕ َ َ٠ن َٗ ِذ ٔط َ
َْش َب ث َّ ٥أ ًِ َلی اْلِ ِ َ
َ ٌّ
یبنعق،دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،اسننب امکلےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساپینالموہا
دفدھ الای ایگ آپ ےک داںیئ رطػ اکی داہییت اھٹیب اھت ہکبج ابںیئ رطػ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ،رشتفی رفام ےھت ،آپ

ےناسدفدھوکوخدایپرھپارعایبوکدایافررفامایہکداںیئرھپداںیئ۔
رافی  :یبنعق،دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
اسیق(الپےنفاال)وخدبکےیپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ،٦ابي ًؼا ،٦ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ا ٪إٔذَا
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔي ً َٔؼا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
رش َب َت ََ َّٔ ٨ص ثَ ََلثّا َو َٗا َ ٢ص َُو أَصِ َ٨أ ُ َوأَ َِ ٣زأ ُ َوأَبِ َزأ ُ
َٔ
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،ایب اصعؾ ،اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اپین ایپ رکےت ےھت وت نیت
رمہبتاسسن ےتیل(ینعی نیت اسسن ںیمےتیپ)افرآپ ےنرفامایہکااسی رکانزایدہایپساھجبات ےہ افراھکان یھبوخب مضہوہاتےہ افر
زایدہتحصاکاضنمےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ایباصعؾ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنیپےکاپینںیموھپکنامران
ابب  :ےنیپاکایبؿ

ےنیپےکاپینںیموھپکنامران

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 328

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ،ابً ٩یی٨ہً ،بذالْکیًْ ،٥ک٣ہ ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ٢
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِْک ٔیٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٥
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ال َ ٔ
ئ أَ ِو یُ ََِ ٔ٨خ ٓ ٔیطٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُت َ ََ َّٔ ٨ص فٔي ِاْلَٔ٧ا ٔ
دبعاہللنبدمحم،انب ،ہنی،دبعارکلمی،رکعہم،انبابعسےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربنتںیماسسن
ےنیلافراسںیموھپکنامرےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،انب ،ہنی،دبعارکلمی،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ےنیپےکاپینںیموھپکنامران

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،یزیذ ب٤ْ ٩يًَ ،بذاہلل ب ٩برس ،ج ٩کا تٌ ٙ٠ب٨و س٠ی٥

یذ بِ ٔ٤َ ُْ ٩يَ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ ِرسٕ َ ٩ِ ٣بَنٔي ُسَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢جا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩یَز ٔ َ

َّ
َْش َب َٓ َ٨ا َو ََ ًََّ ٩ِ ٣َ ٢ي
ْش ٕ
اب ٓ َ ٔ
ِک َح ِی ّشا أَ َتا ُظ بٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ بٔ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َي أَبٔي َٓ َ٨زَ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ َٓ َ٘ َّذ َ ٦إَِٔ ٟیطٔ ك َ ٌَا ّ٣ا ٓ ََذ َ َ
َیٔ٤یٔ٨طٔ َوأَک َ ََ ١ت ِّ ٤زا َٓ َح ٌَ َ ١یُِ٠قٔي اَ ٨َّ ٟوی ًََّ َي هَ ِضز ٔأ ُ ِػبُ ٌَ ِیطٔ َّ
اٟشبَّابَ ُة َوا ُِ ٟو ِس َلی َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َاَ َٗ ٦ا ٦أَبٔي َٓأ َ َْ َذ بَٔ ٔ ٠حاَ ٔ ٦دابَّتٔطٔ َٓ َ٘ا َ٢
ا ِد َُ اہللَ لٔي َٓ َ٘ا ََّ ٢
ِرف َُ ٟض َِ ٥و ِار َح ُِ ٤ض ِ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض َِ ٔ ٓ ٥امی َر َز ِٗ َت ُض َِ ٥واُ ٔ ِ

صفح نب رمع ،ہبعش ،سیدی نب ریمخ ،دبعاہلل نب رسب ،نج اک قلعت ونب میلس ےس اھت رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمےفادلےکاپسرشتفیالےئافراؿےکرھگرپامہمؿوہےئ،ریمےفادلےنآپوکاھکانشیپایکافریح(اکیاخصمسقاک
اھکان)اکذرکایکافراےس الےئرھپوکیئرشمفبےلرکآےئ،وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنایپافررھپاےساےنپداںیئرطػےھٹیب
گ
وہےئ صخش وک ددیای افر وجھکرںی اھکںیئ افر ایکن ھیلیوں وک درایمؿ یک ایلگن افر اہشدت یک ایلگن رپ رےتھک ےئگ بج وضحر ہیلع االسلؾ
(فایسپ ےک ےیل) ڑھکے وہےئ وت ریمے فادل یھب ڑھکے وہ ےئگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری یک اگلؾ ڑکپ رک
ڑھکےوہےئگافراہکہکریمےےئلاہللےسداعرفامےیئ،وضحرہیلعاالسلؾےنرفامایہکاےاہللاؿےکامؽںیموجآپےناںیہن
دایےہربتکرفامافراؿیکرفغمترفامافراؿرپرمحرفام۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،سیدینبریمخ،دبعاہللنبرسب،نجاکقلعتونبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھےنیپےکدعبایکےہک
ابب  :ےنیپاکایبؿ
دفدھےنیپےکدعبایکےہک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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٣وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،اب ٩س٤٠ہًَّ ،ي ب ٩زیذ٤ً ،ز ب ٩رح٠٣ہ ،ابً ٩باض
راوی ٣ :شذد ،ح٤اد اب ٩زیذٰ ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩زیِ ٕذ ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣
ض َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت فٔي بَ ِیتٔ َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ٓ ََذ َْ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط
رح ََ ٠َ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َزیِ ٕذ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ َ ٩

ک
َْاُ ٔ ٟذ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ َٓ َحاؤُا بٔ َـ َّبي ِ ٔن َِ ٣ظؤیَّي ِ ٔن ًََّ َي ث ُ َ٤ا ََ ٣تي ِ ٔن َٓت ََبزَّ ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََْ ٢اْ ٔ ٟذ إ ٔ َْاَ ُٟ
َْش َب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َت ِ٘ ُذ ُر ُظ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَ َج ِ ١ث ُ َّ ٥أتُ َٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َٕ َ َ٠ن ٓ َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا ٓ ٔیطٔ َوأَكٌِ ِٔ٨َ ٤ا َْي ِ َّا ُٔ ٨ِ ٣ط َوإٔذَا ُسق ٔي َٟب َ ّ٨ا ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَک َ َ ١أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛكَ ٌَا ّ٣ا ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا ٓ ٔیطٔ
َ

َّ
اب إ ٔ ََّ َّ
َوزٔ ِدَ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص َط ِی ْئ یُ ِحز ٔ ُئ َّٔ ٩ِ ٣
اُ َ َ٠ٟن َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود صَ َذا َُِ ٟٔى َُ ٣ش َّذد ٕ
اْٟش ٔ
اٟل ٌَاَ ٔ ٦و َ
دسمد ،امحد انب زدی ،ومٰیس نب اامسلیع ،امحد ،انب ہملس ،یلع نب زدی ،رمع نب رحہلم ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک
ںیم اکی رمہبت اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رھگ ںیم اھت وس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک
اسھت رضحت اخدل نب فدیل ریض اہلل اعتیل ہنع فاہں رشتفی الےئ۔ فہ ولگ (اؾ اوملنینم ےک رھگ) ،ینھب وہیئ وگہ ،زکلویں رپ رھک
الےئ،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوھتک دای رفنتےسوترضحت اخدل ےن رفامایہکریماایخؽےہہکاشدیآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےس اندنسپ ےتھجمس ںیہ ای روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس آپ ےن رفامایہکاہں رھپ وضحر ےکاپس دفدھ الای ایگ وت آپ
ےناےسایپرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسوکیئاھکاناھکےئوتےہکوتاےاہللںیمہاساھکےنںیم
ربتک اطع رفامںیئ۔ افر ںیمہ اس ےس رتہب اھکان الھکےیئ افر بج وکیئ دفدھ ےئپ وت ےہک اے اہلل ںیمہ اس دفدھ ےس ربتک اطع
رفامےی۔ افر اس ںیم ںیمہ زایدیت اطع رفام اس ےیل ہک اھکےن ےنیپ یک وکیئ زیچ ایسی ںیہن وج دفونں یک افکتی رکے وساےئ دفدھ
ےک۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیاافلظدسمد(رافی)ےکںیہ۔
رافی  :دسمد،امحدانبزدی،ومٰیسنبالیعمس،امحد،انبہملس،یلعنبزدی،رمعنبرحہلم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنتڈاھےنکناکایبؿ
ابب  :ےنیپاکایبؿ
ربنتڈاھےنکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :اح٤ذب ٩ح٨ب ،١یحیي  ،اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َِْ َ ََِٔي ًَ َلائْ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَُِِٙ ٔ ٠
ک َواذ ُِِک ا ِس َ ٥اہللٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪
ک َوَِ ٟو بٔ ٌُود ٕ
اس َ ٥اہللٔ َو َْ ِِّ ٤ز إَٔ٧ائ َ َ
اَ ََ ٪ی ِٔ َتحُ بَا ّبا ُّ٘ ٠َ ِِ ٣ا َوأَك ِ ٕٔ ِٔ ٣ؼ َبا َح َ
بَابَ َ
اٟظ ِی َل َ
ِِک ِ
ک َواذ ُ ِ
ِ

ِِک ا ِس َ ٥اہللٔ
اس َ ٥اہللٔ َوأَ ِو ٔک ٔس َ٘ائ َ َ
ِِک ِ
ک َواذ ُ ِ
َت ٌِز ٔ ُؿ ُط ًََِ ٠یطٔ َواذ ُ ِ
ادمحنبلبنح،ییحی،انبرججی،اطعء،اجربےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےنپدرفازہوکدنبروھکاے
اہللےک ذرکےکاسھتاسےیلہکاطیشؿدنبدرفازہںیہنوھکؽاتکس۔افراےنپرچاغوکاھجبؤاہللےکذرکےکاسھت،افراےنپربنتوک
ڈاھکندفوخاہیسکزکلییہوکاسےکافرپڈاؽدف،افراےنپزیکشمہاکہنمیھبدنبابدنھرکروھکاہللےکذرکےکاسھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،انبرججی،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ربنتڈاھےنکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 332

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ابوزبيَ ،جابز بً ٩بذاہلل حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َض َذا ا َِ ٟخَََ ٔ َوَِ ٟی َص ب ٔ َت٤ا ٔ٣طٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ٕ إّٔ َ ٧
اَ ََ ٪ی ِٔ َتحُ بَابّا َُ َّ٘ ٠ا َو ََ یَ ُح ُّ ١ؤک َ ّ
ائ َوإ ٔ َّ ٪ا َِ ُٔ ٟو ِی ٔش َ٘ َة
اٟظ ِی َل َ
ائ َو ََ یَٔ ِٜظ ُ
َ
ض بَ ِی َت ُض ِ ٥أَ ِو ب ُ ُیو َت ُض ِ٥
ُت ِ ٔ
رض َُ ًََّ ٦ي ا٨َّ ٟا ٔ

دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزریب،اجربنبدبعاہللوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیہیدحثیرفاتیرکےتںیہنکیلانلمکم۔
رفامایہکاسےیلہکاطیشؿدنبدرفازہوکںیہنوھکؽاتکسافرہنیسکہنمدنبربنتےکادنراجاتکسےہ،افرہنیہیسکڈاھےنکنےئگربنت
وکوھکؽاتکسےہافرکشیبوچایہولوگںےکرھگوکایرھگفںوکآگاگلد یتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزریب،اجربنبدبعاہللوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ربنتڈاھےنکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 333

راوی ٣ :شذدٓ ،ـی ،١بً ٩بذاٟوہاب ،ح٤ادٛ ،ثيَ ،ب ٩ط٨ويًَ ،لاء ،جابز بً ٩بذاہلل

ْک ُّی َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِٛ ٩ثٔيَ ٔبِ ٔٔ ٩ط ِ٨ؤيَ ٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ
اٟش َّ ٔ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو ُٓ َـ ِی ُ
اب ُّ
ئ َٓإ ٔ َّ٠ِ ٔ ٟ ٪حٔ ِّ ٩اِ٧تٔظَ ّارا َو َْ ِل َٔ ّة
ئ َو َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد ً ٔ َِ ٨ذ ا َِ ٤َ ٟشا ٔ
اہللٔ َرٓ ٌََ ُط َٗا ََ ٢و ِأٔ ٛتُوا ٔػب ِ َیاَ ٨ِ ٔ ً ٥ِ َُٜ٧ذ ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

دسمد ،لیضف ،نب دبعاولاہب ،امحد ،ریثک ،نب ستظیرر ،اطعء ،اجرب نب دبعاہلل ےس رموفاع رفاتی ےہہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامایہک اےنپ وچبں وکاشعء ےکفتق ےس رفک رک روھک(رھگفںںیم) ہکبج دسمدیک رفاتی ےہہک اشؾ وک رفےک روھک اس
ےیلہکانجتےکےنلیھپافراکچےنیلاکفتقوہاتےہ۔
رافی  :دسمد،لیضف،نبدبعاولاہب،امحد،ریثک،نبستظیرر،اطعء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ربنتڈاھےنکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 334

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ

یک َ٧ب ٔ ّ
َ ١ی ِظ َت ُّذ َٓ َحا َئ بٔ َ٘ َذ ٕح ٓ ٔیطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِش َقي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦أَ ََ َن ِش٘ ٔ َ
َْخ َد اَّ ٟز ُج ُ
یذا َٗا َ ٢بََّ َي َٗا ََ َ ٓ ٢

َ٧بٔیذْ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ َْ َِّ ٤ز َت ُط َوَِ ٟو أَ َِ ٪ت ٌِز ٔ َق ًََِ ٠یطٔ ًُو ّدا َٗا َ ٢أَب ُو َدا ُود َٗا َ ٢اْلِ َ ِػ َ٤ع ٔ ُّي َت ٌِز ٔ ُؿ ُط ًََِ ٠یطٔ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک اسھت ےھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین بلط ایک ،ولوگں ںیم ےس اکی آدیم ےنہک اگل ہک مہ آپ وک ذیبن ہن
الپںیئ۔رفامایہکویکںںیہن۔انچہچنفہصخشدفڑاتوہاابرہلکنایگافراکیایپہلسجںیمذیبنیھتےلرکآایوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ہک وت ےن اےس ڈاھاکن ویکں ںیہن؟ وخاہ اس رپ زکلی یہ رھک داتی ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایعمص ےن
رفامایہک،رعتہض،ہیلع۔(ہیاافلظاکرفؼایبؿایک)۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،اجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ےنیپاکایبؿ
ربنتڈاھےنکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 335

راوی  :سٌیذ ب٨٣ ٩ؼورً ،بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذٗ ،تیبہ ب ٩سٌیذً ،بذاٌٟزیز اب٣ ٩ح٤ذ ہظا٦

َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َٗاُٟوا َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ٩
ا ٪ی ُِش َت ٌِ َذ ُب َُ ٟط ا ِ٤َ ٟا ُئ ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُیو ٔ
اٟش ِ٘ َیا
صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ت ُّ

َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة ه ٔ َي ًَي ِْن بَ ِی ََ ٨ضا َوبَي ِ َن ا ِ٤َ ٟذٔی َ٨ةٔ َی ِو َ٣ا ٔ٪

دیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب دمحم ،ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی انب دمحم اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک
ےیلایقسےکرھگفںےساھٹیماپینالایاجاتاھت،ہبیتقنبدیعسےتہکںیہہک ایقساکیہمشچےہوجدمہنیدنمفرہےسدفدؿیکاسمتفےک
افہلصرپفاعقےہ۔

رافی  :دیعسنبوصنمر،دبعاہللنبدمحم،ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسیانبدمحماشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعتوبقؽرکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعتوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 336

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا دُعٔ َي أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛإلٔ َي
ا َِ ٟوَ ٔ ٟیٔ ٤ة ََِٓ ٠یأِت َٔضا
یبنعق ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک وک فہمیل یک
دوعتدیاجےئوتاےسدوعتفہمیلرپرضفراجاناچےیہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

دوعتوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 337

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذ ،ابواسا٣ہً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اَ ٪ػائ ّٔ٤ا ََِٓ ٠ی ِذ َُ
ِْطا ََِٓ ٠ی ِل ٌَ َِ ٥وإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َزا َد َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
اّ ٔ ٔ٣ُ ٪

دلخمنباخدل،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسییہرفامایہکاسںیماانت
ااضہفےہہکارگرفزہدارہنوہوتاھکاناھکےلافرارگرفزہداروہوتوھچڑدے۔
رافی  :دلخمنباخدل،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعتوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 338

راوی  :حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َّ
ا ٪أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ
رع ّسا ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َد ًَا أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛأَ َْا ُظ َٓ ُِ ٠یحٔ ِب ُ ِ

نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب ،انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہ ہکوضحارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم
ےسوکیئاےنپاھبیئوکدوعتدےوتاےسوبقؽرکاناچےیہوخاہفہاشدییکدوعتوہایاسےکلثموکیئافردوعتوہ۔

رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعتوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 339

راوی  :اب٣ ٩ؼفي ،ب٘یہ ،زبیذی٧ ،آٍ ،ایوب كي س٨ذ

َّ
وب َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفي َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َح َّذثَ َ٨ا اٟزُّبَ ِیذ ُّٔی ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔأَ ُّی َ
انبیفصم،ہیقب،زدیبی،انعف،اویبیکدنسےسانعفےنیہیدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :انبیفصم،ہیقب،زدیبی،انعف،اویبیکدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعتوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 340

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪ابوزبيَ ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠دُعٔ َي
َٓ ُِ ٠یحٔ ِب َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ كٌَ ََٔ ٥وإ ٔ َِ ٪طا َئ َت َز َک

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےسج دوعت دی اجےئ اےس
اچےیہہکوبقؽرکے،رھپارگاچےہوتاھکاناھکےئافراچےہوتوھچڑدے۔(نکیلاحرضرضفروہ)۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعتوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 341

راوی ٣ :شذد ،درست ب ٩زیاد ،ابا ٪ب ٩كار٧ ،ٚآًٍ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

ا ٪بِ ٔ ٩كَارٔ َٕ٧ ٩ِ ًَ ٚآ ٔ ٍٕ َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُد ُر ِس ُت بِ ُ ٩زٔیَاد ٕ ًَ ِ ٩أَبَ َ

َخ َد ُِٔ٣ي َّا َٗا َ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠دُعٔ َي َٓ ٥َِ ٠یُحٔ ِب َٓ َ٘ ِذ ًَ َصي اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َو ََ ٩ِ ٣د َْ ََ ًََّ ١ي َُي َِ ٔ َد ًِ َوة ٕ َد َْ ََ ١سارّٔٗا َو َ َ
و٢
أَبُو َدا ُود أَبَا ُ ٪بِ ُ ٩كَارٔ ِٕ ٣َ ٚح ُض ْ
دسمد ،درتس نب زاید ،اابؿ نب عارؼ ،ان عف ،دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج وک
دوعتدیاجےئافراسےندوعتوبقؽہنیکوتاسےناہللافراسےکروسؽیکانرفامینیک۔افروجصخشریغبدوعتےکدوعت
ںیماحرضوہاوتفہوچرنبرکدالخوہاافرولٹامررکلکنایگ۔
رافی  :دسمد،درتسنبزاید،اابؿنبعارؼ،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

دوعتوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 342

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ارعد ،ابوہزیزہ

َ
رش َّ
اٟل ٌَأ ٦كَ ٌَ ُا ٦ا َِ ٟوَ ٔ ٟیٔ ٤ة یُ ِذع َي ََ ٟضا
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ ک َ َ
اَ ٪ی ُ٘و ُُّ َ ٢
اب ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ت َّ
اْلِ ََُِ ٔ ٨یا ُئ َویُت ِ ََ ُک ا َِ ٤َ ٟشأٛي ُن َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَأ ِ ٔ
اٟذ ًِ َو َة َٓ َ٘ ِذ ًَ َصي اہللَ َو َر ُسو َٟطُ
یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامای رکےت ےھت ہک دبرتنی اھکان اس فہمیل اک اھکان ےہ سج ںیم
امدلارفںوکالبایاجےئافررقفاءاسمنیکوکوھچڑدای اجےئ۔افروجدوعتںیم(البےنےکابفوجد)احرضہنوہاوتاسےناہللافراس
ےکروسؽیکانرفامینیک۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےکدعبفہمیلرکانبحتسمےہ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اکنحےکدعبفہمیلرکانبحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 343

راوی ٣ :شذدٗ ،تیبہ ب ٩سٌیذ ،ح٤اد ،ثابت

ِک َتزِو ٔیخُ َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع ً ٔ َِ ٨ذ أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢ذُ ٔ َ

َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِوَ ًََّ ٥ََ ٟي أَ َح ٕذ ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔطٔ َ٣ا أَ ِوِ ٠َ ًَ ٥ََ ٟی َضا أَ ِو ٥ََ ٟبٔظَ اة ٕ

دسمد ،ہبیتق نب دیعس ،امحد ،اثتب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسےنم رضحت زبنی ریض اہلل
اعتیل ہنع تنب شحج (اؾ اوملنینم) ےک اکنح اک ذرک آای وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن ںیہن داھکی ہک وضحر ارکؾ ےن اینپ ازفاج ںیم
ےسیسکاکااسیفہمیلایکوہشیجرضحتزبنیریضاہللاعتیلہنعےساکنحےکدعبایکاھت۔آپےناکیرکبیےسفہمیلایکاھت۔
رافی  :دسمد،ہبیتقنبدیعس،امحد،اثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اکنحےکدعبفہمیلرکانبحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 344

راوی  :حا٣ذ ب ٩یحیي  ،سٔیا ،٪وائ ١ب ٩داؤد ،بْک ب ٩وائ ،١زہزی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ْک بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١اٟزَّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
 ١بِ َُ ٩دا ُو َد ًَ ِ ٩ابِٔ٨طٔ بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا َوائ ٔ ُ

أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِوَ ًََّ ٥ََ ٟي َػ ٔٔ َّی َة بٔ َشو ٔ ٕیَ ٙو َت ِ٤ز ٕ

احدم نب ییحی ،ایفسؿ ،فالئ نبداؤد ،رکب نبفالئ ،زرہی ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رضحتہیفص(ےساکنحےکدعب)وتسافروجھکرےسفہمیلایک۔
رافی  :احدمنبییحی،ایفسؿ،فالئنبداؤد،رکبنبفالئ،زرہی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفس ےسفایسپرپاھکانالھکان
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

رفسےسفایسپرپاھکانالھکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 345

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،وٛیٍ ،طٌبہ٣ ،حارب ب ٩دثار ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩دٔثَارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗذ َٔ ٦أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ

ِق ّة
َح َجز ُ ّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة َ َ َ ٧
ورا أَ ِو َب َ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،فعیک ،ہبعش ،احمرب نب داثر ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک بج یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس دمہنیونمرہ رشتفی
الےئوتاکیافٹنایاگےئذحبرفامیئ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،احمربنبداثر،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمدناریاکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
امہمدناریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 346

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،سٌیذ ،ابورشیح،

ا٪
رشیِ ٕح ا ِلٔ ٌِ َٜب ِّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔي ُ َ
ْک َِ ٦ؿ ِی َٔ ُط َجائٔزَتُ ُط یَ ِو ُُ ٣ط َوَِ ٟی َُ ٠ت ُط ِّ
ک َٓ ُض َو َػ َذ َٗ ْة َو ََ یَ ٔح ُّ١
َخ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
اٟـ َیا َٓ ُة ثَ ََلثَ ُة أَیَّاَ ٕ ٦و َ٣ا َب ٌِ َذ ذََ ٔ ٟ
یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ

َق َئ ًََّ َي ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن َوأََ٧ا َطاص ْٔذ أَ َِْ َ ََ ُ ٥ِ ٛأَ ِط َض ُب َٗا ََ ٢و ُسئ ٔ َ١
َُ ٟط أَ َِ ٪ی ِثو ٔ َی ً ٔ َِ ٨ذ ُظ َحتَّي یُ ِ ٔ
َح َج ُط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ُ ٔ

ْک ُُ ٣ط َویُ ِت ٔح ُٔ ُط َو َی ِح َٔ ُو ُط یَ ِو ّ٣ا َوَِ ٟی َّ ٠ة َوثَ ََلثَ َة أَیَّإ ٦
َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ َٗ ٩و ٔ ٢أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جائٔزَتُ ُط یَ ِو َْ ٦وَِ ٟی َْ ٠ة َٗا َ ٢یُ ِ ٔ
ؿ َٔیا َٓ ّة
یبنعق ،امکل،دیعس،اوبرشحی ےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکوجصخشاہللاعتیل رپ افرویؾآرخت
رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےیہ ہک اےنپ امہمؿ یک وخب رکتمی رکے افر امہمؿ اک ااعنؾ ف ازعاز اکی دؿ ،اکی رات ،افر اس یک
امہمؿ داری نیت دؿ نیت رات افر وج اس ےک دعب وہ فہ زیمابؿ ےک ےیل دصہق ےہ ،افر امہمؿ ےک ےیل اجزئ ںیہن ہکفںیہ زیمابؿ
ےکاپسرہھٹاجےئاانتہکزیمابؿوکیگنتںیمڈاؽدے۔
رافی  :یبنعق،امکل،دیعس،اوبرشحی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
امہمدناریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 347

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ح٤ذ ب٣ ٩حبوب ،ح٤ادً ،اػ ،٥ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
وب َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِٔ ًَ ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣َ ٩حبُ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ٢
ک َٓ ُض َو َػ َذ َٗ ْة
اٟـ َیا َٓ ُة ثَ ََلثَ ُة أَیَّا٤ََ ٕٓ ٦ا س َٔوی ذََ ٔ ٟ

ومیس نب اامسلیع ،دمحم نب وبحمب ،امحد ،اعمص ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
امہمؿ داری نیتدؿ ےہ افر اےکس دعب(وج زیمابین رکے) فہ دصہق ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہہک احرث نب نیکسم ےک اسےنم ہی
دحثی ریمی وموجدیگ ںیمزپیھیئگہک آپ وک ابہش ےن التبای۔ افر رفامایہکاس اکارکاؾرکے افر ےس ہفحت فریغہ دے افر اکی
دؿراتکتاسیکافحتظفدھکیاھبؽرکےافرنیتدؿکتامہمؿداریرکے۔

رافی  :ومیسنبالیعمس،دمحمنبوبحمب،امحد،اعمص،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنتکاایؾکتفہمیلرکانبحتسمےہ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ےنتکاایؾکتفہمیلرکانبحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 348

راوی ٣ :ح٤ذب٣ ٩ثنئً ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠ہ٤اٗ ،٦تادہ ،حشً ،٩بذاہلل بً ٩ث٤ا ،٪ایک کاےن طخؽ

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّي ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ١أَ ًِ َو َر َٔ ٩ِ ٣ث٘ ٔ ٕ
اَََ ٓ ٪ل
اس ُُ ٤ط ُز َصيَُِ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
یٕ ک َ َ
اُ ٪ی َ٘ا َُٟ ٢طُ ٌَِ ٣زُوّٓا أَ ِی یُ ِثن َي ًََِ ٠یطٔ َْي ِ َّا إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یِ ٩ِ ُٜ
وٖ َوا ِٟیوَّ ٦
َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ُس ِْ ٌَ ٤ة
أَ ِدرٔی َ٣ا ا ِس ُُ ٤ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟوَ ٔ ٟیُ ٤ة أَ َّو َ ٢یَ ِوَ ٕ ٦ح ٌَّ ٙواٟثاِ ٔ َي ٌَِ ٣زُ ْ َ ِ َ
َّ َ
َ
اب َودُعٔ َي
َورٔ َیائْ َٗا ََ َٗ ٢تا َدةُ َو َح َّذثَنٔي َر ُج ْ ١أَ ََّ ٪سٌ َ
اب َو ُدعٔ َي ا َِ ٟی ِو َ ٦اٟثاِ ٔ َي َٓأ َج َ
ٔیذ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب دُعٔ َي أَ َّو َ ٢یَ ِوَٓ ٕ ٦أ َج َ
ا ِٟیوَّ ٦
ئ
ُ ١س ِٕ ٌَ ٤ة َورٔیَا ٕ
اٟثاَ ٔ ٟث َٓ ٥َِ ٠یُحٔ ِب َو َٗا َ ٢أَصِ ُ
ََِ
دمحمنب ینثم ،افعؿ نب ملسم ،رامؾ ،اتقدہ ،نسح ،دبعاہلل نب امثعؿ ،اکی اکےن صخش ےس وج ہلیبق فیقث ےس قلعت راتھک اھت افر ےسج
رعمفػاہکاجاتاھتینعیولگاسیکااھچیئےکاسھترعتفیرکےتےھتافرارگاساکانؾزریہنبامثعؿںیہناھتوترھپےھجمملعںیہن
ہکاساکایکانؾاھت،رفاتیرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہمیلےلہپدؿ(اکنحےکدعب))رکانہیقحےہ
ولوگں اک۔ دفرسے دؿ یھب رکان یکین ےہ افر رسیتے دؿ رکان رایاکری افر رہشت ےک ےیل ےہ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس اکی صخش ےن ایبؿ ایک ہک رضحت دیعس نب ابیسمل وک ےلہپ دؿ دوعت فہمیل رپ البای ایگ وت آپ وبقؽ رفامای ،
دفرسےدؿالبایایگوتیھبوبقؽرفامایافررسیتےدؿالبایایگوتوبقؽںیہنرفامایافراہکہکہیولگانؾفومندارافررایاکریفاےلںیہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،افعؿنبملسم،رامؾ،اتقدہ،نسح،دبعاہللنبامثعؿ،اکیاکےنصخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ےنتکاایؾکتفہمیلرکانبحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 349

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تادہ ،سٌیذ ب٣ ٩شیب،

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ٟشی ِّٔب ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗا َُ َٓ ٢ذعٔي ا ِٟیوَّ ٦
اٟثاَ ٔ ٟث َٓ٥َِ ٠
َ
َ ََِ
ُ
ْ
یُحٔ ِب َو َح َؼ َب اٟزَّ ُسو َ٢
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،دیعس نب بیسم ےس یہی فاہعق لقن رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک رسیتے دؿ البای ایگ وت اوہنں ےن
وبقؽںیہنایکافراقدصوکرکنکایںامرںی۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،دیعسنببیسم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایضتفےسقلعتم
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ایضتفےسقلعتم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 350

راوی ٣ :شذد ٕ٠ْ ،ب ٩ہظا ،٦ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼورً ،ا٣ز ابوِکی٤ہ،

ِک َیَ ٤ة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ َٗ ٕ ٦اَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو َُْ ٠

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َُ ٠ة َّ
اٟـ ِی ٕٔ َح ٌَّ ًََّ ٙي کُِ ٣ُ ِّ١ش ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ٕ ٔ ٠أَ ِػ َبحَ بٔ ٔٔ َ٨ائٔطٔ َٓ ُض َو ًََِ ٠یطٔ َدیِ ْ ٩إ ٔ َِ ٪طا َئ ا ِٗ َت َضي َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َت َز َک

دسمد،فلخنباشہؾ،اوبوعاہن،وصنمر،اعرماوبرکہمیےس رفاتیےہہکوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکامہمؿیک
اکیراتامہمینرکاناساکقحےہرہاملسمؿرپوجصخشیسکےکنحصںیمارتےوتاےسوپرارکدےافراچےہوتوھچڑدے۔
رافی  :دسمد،فلخنباشہؾ،اوبوعاہن،وصنمر،اعرماوبرکہمی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ایضتفےسقلعتم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 351

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،طٌبہ ،ابوجزدی ،سٌیذ ب ٩ابي ٣ہاجز٘٣ ،ذا ،٦ابوِکی٤ہ،

ِک َیَ ٤ة َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّذثَنٔي أَبُو ا ُِ ٟحود ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذا ٔ ٦أَبٔي َ ٔ
اٖ َٗ ِو ّ٣ا َٓأ َ ِػ َبحَ َّ
ص ُظ َح ٌَّ ًََّ ٙي کُِ ٣ُ ِّ١ش٥ٕ ٔ ٠
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أَ َؿ َ
اٟـ ِی ُ
ٕ َُ ِ ٣
َحو ّ٣ا َٓإ ٔ ََّ ٪ن ِ َ
َّ ِ
ِقی َِ ٟی َٕ ٠ة َٔ ٩ِ ٣ز ِرًٔطٔ َو َ٣أٟطٔ
َحتي یَأ ُْ َذ بٔ ٔ َ
دسمد،ییحی،ہبعش،اوبرجدی،دیعسنبایباہمرج،دقماؾ،اوبرکہمیےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
وجصخشیھب یسک ےکاہںراتوکامہمؿوہ اجےئ افر رھپفہحبص کتامہمؿداریےسرحمفؾ رےہکشیبرہاملسمؿرپ اسیکدمدرکان
اساکقحےہاہی ںکتہکارگوکیئایکسامہمدناریہنرکےفہامہمؿاسوقؾیکیتیھکافرامؽںیمےس(وجاسیکراتیکرضفرت
ےکاطمقبوہ)ےلاتکسےہ۔(ہیادتباءاالسؾاکمکحےہابںیہننکیلزیمابینرکانرہباحؽابیھبرضفریےہ۔)

رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اوبرجدی،دیعسنبایباہمرج،دقماؾ،اوبرکہمی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ایضتفےسقلعتم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 352

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث یزیذ ،ب ٩ابي حبیب ،ابوْيًَ٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟخي َِ ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ط َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا َر ُسو َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ِقو٨َ َ ٧ا ٓ ََ٤ا َت َزی َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ٧ ٪زَ ِٟت ُِ ٥بٔ َ٘ ِوَٓ ٕ ٦أ َ َ٣زُوا
اہللٔ إَٔ َّ ٧
ک َت ِب ٌَ ُث َ٨ا َٓ َ٨ِ ٨ز ٔ ُ ٢بٔ َ٘ ِو٤ََ ٓ ٕ ٦ا َی ِ ُ

٠ـ ِی ٕٔ َٓاٗ َِبُ٠وا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یٔ ٌَُِ٠وا َٓخ ُُذوا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ح ََّّ ٙ
َل ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا یَ َِ ٨بِٔي َّ ٔ ٟ
اٟـ ِی ٕٔ َّأ ٟذی یَ َِ ٨بِٔي َُ ٟض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َوصَ ٔذظ ٔ حُ َّح ْة
َّ ٔ ٟرل ُج َٔ ١یأ ِ ُْ ُذ َّ
اُ َٟ ٪ط َحً٘ا
اٟظ ِی َئ إٔذَا ک َ َ
ہبیتق نب دیعس،ثیل سیدی ،نب ایب بیبح ،اوبریخ،ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہہک مہ ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس آپ
ںیمہ(فلتخم امہمت ںیم) ےتجیھب ںیہ سپ مہ یسک وقؾ ےک (العہق ںیم) ںیم ارتےت ںیہ افر فہ رامری زیمابین ںیہن رکےت وت اس ابرے
ںیمآپاکایکایخؽےہ؟سپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہےسرفامایارگمتیسکوقؾںیماجؤوسفہاہمترےفا ےطاسزیچ
اک مکح دںی وج اکی امہمؿ ےک ےیل انمبس وہیت ےہ وت اےس وبقؽ رک ول۔ ارگ فہ ااسی ہن رکںی وت اؿ ےس ایل رکف امہمؿ اک قح وج اؿ ےک
ےیلانمبسےہ(ہکامہمینرکےتاسےکاطمقب)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلسیدی،نبایببیبح،اوبریخ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسےےکامؽںیمےسہناھکےنںیموجرحجاھتاسےکوسنمخوہےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دفرسےےکامؽںیمےسہناھکےنںیموجرحجاھتاسےکوسنمخوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذًَّ ،ي ب ٩حشين ،ب ٩واٗذ ،یزیذًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَنٔي ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح ُد أَ َِ ٪یأِک ُ ََ ٨ِ ٔ ً ١ذ
ًَبَّا ٕ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
و ٪ت ٔ َح َار ّة ًَ َِ ٩ت َزاقٕ َٔ َ ََٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
ض َٗا ََ ََ ٢تأِکُُ٠وا أَ َِ ٣وا َل ٥ِ ُٜبَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨بٔا َِ ٟباكٔ ٔ ١إ ٔ ََّ أَ َِ ٪تَ ُٜ
َ ١ی ِ َ
ک ِاْلیَ ُة َّاٟتٔي فٔي ا٨ُّ ٟورٔ َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ًََِ ٠یُ ٥ِ ُٜج َ٨ا ْح أَ َِ ٪تأِکُُ٠وا ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُیوتٔ٥ِ ُٜ
ض َب ٌِ َذ َ٣ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َٓ ََ ٨ش َخ ذََ ٔ ٟ
أَ َح ٕذ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
 ١ا َِِ ٟنٔ ُّي َی ِذًُو اَّ ٟز ُج َ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِٔ٠طٔ إلٔ َي َّ
َح ُد
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ أَ ِط َتا ّتا ک َ َ
اٟل ٌَاَٗ ٔ ٦ا َ ٢إِِّٔي َْلَ َّج َُّ ٨ح أَ ِ ٪آک ُ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َواَّ ٟت َح ُُّ ٨ح ا َِ َ ٟ
و َی ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٔ٤ٟشٜٔي ُن أَ َح ُّ ٙبٔطٔ ٔ٣نِّي َٓأُح ٔ َّ ١فٔي ذَِ َ ٔ ٟ
اب
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َوأُح ٔ َّ ١كَ ٌَ ُا ٦أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َ
ِک ِ
ک أَ َِ ٪یأکُُ٠وا ٔ٤َّ ٣ا ذُ ٔ َ

َ ُ ُ َ ْ َُک یت ُک
مال ْم َ ْ َی ْم ِث ْ َللِطِ
ادمحنبدمحم ،یلعنب نیسح ،نبفادق،سیدی،رکعہم،انب ابعس ےسرفاتیےہ ہک رقآؿ رکمی یکآتیل َثَُْکا أ َ
میُک
َ
َاض ِ ْ ْم۔االیة۔ہکمتآسپںیماکیدفرسےےکاومؽوکاناجزئرطہقیےستماھکؤ۔االہیہکاجترت
ت َر ًة ْ
نَعرَت ٍ
ِإ ّل َأ ْؿ َ ُت َؿ ِ َ
ےکذرہعیوہ،آسپںیم اکیدفرسےیکراضدنمیاسیکھت۔اسےکزنفؽےکدعبآدیمیسکدفرسےےکاہںاھکان اھکےنوکیھب
انگہاتھجمساھتوت اسمکحوکوسرةونریکآتیےنوسنمخرکدای۔اہللاعتیلےنرفامایہکمترپوکیئانگہںیہنےہہکاھکؤاےنپرھگفںےس
ایاےنپابپےکرھگفںےسایاینپامںےکرھگےسایاےنپاھبیئےکرھگےکایاینپونہبںےکرھگےسایاےنپؤاچؤںےکرھگےسایاینپ
وھپویھپںےکرھگےس ایاےنپامومںےکرھگےسایاینپاخالؤںےکرھگےسایسجرھگیکاچایبںےکمتامکلوہایاےنپدفتسےکرھگ
ےس ،مت رپ ھچک انگہ ںیہن ےہ۔ ہک بس لم رک اھکؤ ای اگل اگل۔ اس آتی ےک زنفؽ ےس لبق ولوگں اک اعمہلم ہی اھت ہک اس امدلدار
دوعترکاتاےنپرھگفاولںیکاھکےنیک وتفہدموعاتہکہکےھجمانگہولعمؾوہاتےہہکاسامؽےساھکفںی۔افرفہہیاتہکہکاساھکےن
ےکزایدہدقحارنیکسمفریقفولگںیہ،وتاسذموکرہوسرةونریکآتیںیمہیالحؽوہایگہکفہاھکںیئرہفہزیچسجرپاہللاکانؾایلایگ
وہافرالہاتکباکاھکانیھبالحؽایکایگےہ۔

رافی  :ادمحنبدمحم،یلعنبنیسح،نبفادق،سیدی،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رایاکریافراکیدفرسےیکداھکیدیھکیاھکےنالھکےنفاولںےکاھکےناکمکح
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رایاکریافراکیدفرسےیکداھکیدیھکیاھکےنالھکےنفاولںےکاھکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :ہارو ٪ب ٩زیذ ب ٩ابي زرٗاء ،جزیز ب ٩حاز ،٦زبيَ ،بَ ٩خیتًْ ،ک٣ہ،

ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦اٟزُّبَي َِ ٔبِ ٔ ٩ا ِِّ ٔ ٟ
ْٔک ََ ٣ة
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
ْخیتٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ً ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ض َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ك َ ٌَأ ٦ا ِ٤ُ ٟت ََبارٔ َیي ِ ٔن أَ ِ ٪یُ ِؤک َ ََٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود أَ ِٛثََُ َ٩ِ ٣
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َی ُ٘و ُ ٢ک َ َ
ض
ِک ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َِک ٓ ٔیطٔ ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ِک ٓ ٔیطٔ ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َو َص ُ
ض أَی ِّـا َو َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َر َوا ُظ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ََ یَ ِذ ُ ُ
ارو ُ ٪اِ ٨َّ ٟحو ٔ ُّی ذ َ َ
اہرفؿنبزدینبایبزراقء،رجرینباحزؾ،زریب،نبرختی،رکعہم،رفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایہک،
رخففدالھکفےےکےیلالھکےنفاولںےکاھکےنہکاؿاکاھکاناھکایاجےئ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرجریےسرفاتیرکےنفاولں
ںیمےسارثکےنانبابعسریضاہللاعتیلہنعاک ذرکںیہنایکہکبجاہرفؿوحنیےنانبابعساکیھبذرکایکےہافرامحدےنانبابعس
ریضاہللاعتیلہنعاکذترکہںیہنایک۔
رافی  :اہرفؿنبزدینبایبزراقء،رجرینباحزؾ،زریب،نبرختی،رکعہم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوعتدےنیفاولںےکاہںوکیئاناجزئاکؾوہوتایکمکحےہ

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعتدےنیفاولںےکاہںوکیئاناجزئاکؾوہوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،سٌیذ ب ٩ج٤ہا ،٪سٔی٨ہ ،ابوًبذاٟزح٩٤

اٖ ًََّ ٔ َّي بِ َ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪سٔٔی ََ ٨ة أَبٔي ًَ ِب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ َؿ َ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١أَ َِْ َ َََ٧ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ض َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
أَبٔي كَأٟبٕ ٓ ََؼ ََٟ ٍَ ٨طُ كَ ٌَا ّ٣ا َٓ َ٘اَِ ٟت َٓاك َُٔ ٤ة َِ ٟو َد ًَ ِوَ٧ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَک َ َ٨َ ٌَ ٣َ ١ا ٓ ََذًُو ُظ َٓ َحا َئ ٓ ََو َؿ ٍَ

ِق َاِ َٗ ٦ذ ُ ٔ
َف َج ٍَ َٓ َ٘اَِ ٟت َٓاك َُٔ ٤ة ٕٓ ٔ ٌََّ ٔ ٟي ا َِ ٟح ِ٘ ُط َٓاُ ِ ٧و ِز َ٣ا َر َج ٌَطُ
یَ َذ ُظ ًََّ َي ً َٔـا َدت َ ِي ا َِ ٟب ٔ
َفأَی ا َِ ٔ ٟ
ْض َب بٔطٔ فٔي َ٧اح َٔی ٔة ا ِٟب َ ِیتٔ َ َ
اب َ َ
َٓت َب ٔ ٌِ ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َر َّد َک َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص لٔي أَ ِو ٔ ٨َ ٔ ٟب ٕ ٓي أَ َِ ٪ی ِذ ُْ َ ١بَ ِی ّتا ُ٣زَ َّوّٗا
ومیسنباامسلیع،امحد ،دیعس نبخمہاؿ ،ہنیفس ،اوبدبعارلنمحرفامےتںیہہک اکی صخشےنرضحتیلع یکدوعتیک افر آپ ےک
فا ےط اھکان انبای وت رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اکش مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھب البےت افر آپ
رامرےاسھتاھکاناھکےتانچہچناوہنںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالبایوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوتآپےن
اانپ دتس رابرک درفازہ یک وچ ٹھ رپ راھک وت رھگ ےک اکی وکےن ںیم یوصریفں فاال رپدہ داھکی ،ہی دھکی رک آپ فاسپ ولٹ ےئگ،
رضحتافہمطےنرضحتیلعےسرفامایہکاجےیئافردںیھکیےکوضحروکسکزیچےنفاسپولاٹدای۔(رضحتیلعےتہکںیہ)ہکںیم
وضحرےکےھچیپالچافرںیمےناہک ہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسکزیچےنآپوکولاٹدای۔آپےنرفامایہککشیبریمے
ےیلاییسکافریبنےکےیلحیحصںیہنہکیسکاےسیرھگںیمدالخوہںاہجںیوصریفںفاےلشقنفاگنروہں۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دیعسنبخمہاؿ،ہنیفس،اوبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدفدایععمجوہاجںیئ وتوکؿزایدہدقحارےہ؟

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
بجدفدایععمجوہاجںیئوتوکؿزایدہدقحارےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 356

راوی  :ہ٨اد ب ٩رسیً ،بذاٟشَل ٦ب ٩رحب ،ابوْاٟذ ،ابوًَلء ،ح٤یذ بً ٩بذاٟزح ،٩٤حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ
وسٛ ٥٠ے ایک ػحابي

رح ٕب ًَ ِ ٩أَبٔي َْإ ٔ ٟذ َّ
اٟرس ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ َّ
ئ اْلِ َ ِود ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
اٟذ َاَِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟش ََل ٔ ٦بِ ِٔ َ ٩
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ا ِج َت ٍََ ٤
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٟحٔ ِ٤ي ََ ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ

َ
َ
َ َ
َّ
َقبَ ُض َ٤ا ٔج َو ّارا َوإ ٔ َِ ٪س َب َ ٙأَ َح ُذص َُ٤ا َٓأ َ ٔج ِب َّأ ٟذی َس َب َٙ
َقبَ ُض َ٤ا بَا ّبا أ ِ َ
َقبَ ُض َ٤ا بَا ّبا َٓإ ٔ َّ ٪أ ِ َ
اٟذاً َٔیا َٔٓ ٪أ ٔج ِب أ ِ َ

انہد نب رسی ،دبعاالسلؾ نب رحب ،اوباخدل ،اوبالعء  ،دیم نب دبعارلنمح ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےس
رفاتیرکےتںیہہک وضحرہیلع االسلؾ ےنرفامایہک بجدفآدیماےھٹکدوعتدںی وت اؿ ںیمےس سجاکدرفازہزایدہ رقبیوہاس
یک دوعت وبقؽ رکف ویکہکن سج اک درفازہ زایدہ رقبی ےہ فہ زپفس ےک اابتعر ےس زایدہ دقحار ےہ افر ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ اکی
دفرسےرپتقبسےلاجےئ(دوعتدےنیںیم)وتوجےلہپدوعتدےاسیکدوعتوکوبقؽرکف۔
رافی  :انہد نب رسی ،دبعاالسلؾ نب رحب ،اوباخدل ،اوبالعء  ،دیم نب دبعارلنمح ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی
احصیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجراتاکاھکانافرامنزاشعءدفونںایتروہںوتایکایکاجےئ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
بجراتاکاھکانافرامنزاشعءدفونںایتروہںوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 357

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب٣ ،١شذد ،اح٤ذ ،یحیي ً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ،حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ش َّذ ْد ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ َح َّذثَنٔي َی ِحیَي ا َِّ َ٘ ٟلا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔذ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َّ
ا٪
رفَْ َزا َد َُ ٣ش َّذ ْد َوک َ َ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ ًَظَ ا ُئ أَ َح ٔذ َُ ٥ِ ٛوأُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ َََل َی ُ٘ ُوَ ٦حتي َی ِ ُ
َّ
َقائ َ َة ِاْل ٔ َ٣أ ٦
رض ًَظَ ا ُؤ ُظ َ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ٥حتي َی ِ ُ
ًَ ِب ُذ اہللٔ إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ ًَظَ ا ُؤ ُظ أَ ِو َح َ َ
رفَْ َوإ ٔ َِ ٪سِ ٍَ ٔ٤اْل ٔ َٗا ََ ٣ة َوإ ٔ َِ ٪سَ ٔ ٍَ ٔ٤

ادمحنبلبنح،دسمد،ادمح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع ،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملسےسرفاتی رکےتںیہہک آپ ےنرفامای
بجمتںیمےس یسکاکراتاک اھکان(اسےکاسےنم)رھکدای اجےئافر امنز(اشعء)یھب ڑھکیوہاجےئوتاھکےنےسرفاتغکت ہن
ا ےھٹ(امنزےکےیل)دسمد ےن(وجاکیرافیںیہاسدحثیےک)اانتااضہفایکےہہکدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعاکومعمؽ
یھب یہی اھت ،ہک بج اؿ ےک ےیل رات اک اھکان رھک دای اجات اھت ای اؿ ےکاسےنم ےل آای اجات اھت وت اس ےس رفاتغکت اےتھٹ ںیہن ےھت
ارگہچفہااقتمنسےتیلےھتافرابفوجدہکیفہاامؾیکرقات یھبنسےتیلےھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دسمد،ادمح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
بجراتاکاھکانافرامنزاشعءدفونںایتروہںوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 358

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩حات ٥ب ٩بزیٌٍَّ٣ ،ي ،اب٨٣ ٩ؼور٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ی٤و ،٪جٌرف ،ب٣ ٩ح٤ذ ،جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
یٍ َح َّذثَ َ٨ا ٌَََُّّ ٣ي َی ٌِنٔي ابِ َُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٩ِ ًَ ٪ج ٌِ َ ٔ
َخ اٟؼَّ ََلةُ َ ٔ ٟل ٌَاَ ٕ ٦و ََ َِ ٔ ٟي َِٔظ ٔ
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠تُ َؤ َّ ُ

دمحم نب احمت نب زبعی ،معلی ،انب وصنمر ،دمحم نب ومیمؿ ،رفعج ،نب دمحم ،اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکامنزاھکےناییسکدفرسےاکؾےکفا ےطؤمرخہنایکاجےئ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبزبعی،معلی،انبوصنمر،دمحمنبومیمؿ،رفعج،نبدمحم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
بجراتاکاھکانافرامنزاشعءدفونںایتروہںوتایکایکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 359

راوی ًَّ :ي ب٣ ٩ش ،٥٠ابوبْک ،ؿحاک بً ٩ث٤اً ٪بذاہلل بً ٩بیذ ب٤ً ٩يَ،

اٟلوس ُّٔي َح َّذث َ َ٨ا أَبُو بَ ِْکٕ ا َِ ٟح َ٨ف ٔي َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بذٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِیذٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي َِ ٕ َٗا َ٢
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُِ ٣ُ ٩شُّ ٥ٕ ٔ ٠
ُّ
ُُ ٨ِ ٛت َ ٍَ ٣أَبٔي فٔي َز َ٣ا ٔ ٪ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ إلٔ َي َج ِٔ ٨ب ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا ًََ ٢بَّادُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔإَّٔ٧ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا أََّ٧طُ یُ ِب َذأ ُ

ک
اِ ٣ٔ ٪ث ًََ ١ظَ ا ٔ
بٔا ٌَِ ٟظَ ا ٔ
ئ أَبٔی َ
ئ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َویِ َح َ
اًَ ٪ظَ ا ُؤص ُِ ٥أَتُ َزا ُظ ک َ َ
ک َ٣ا ک َ َ

یلع نب ملسم ،اوبرکب ،احضک نب امثعؿ دبعاہلل نب دیبع نب ریمع ،رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل
اعتیلہنعےکزامہنوکحتمںیم اےنپفادلدیبعنبریمعےکاسھترضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےکولہپںیماھٹیبوہااھت،وت
رضحتابعدہنبدبعاہللنبزریبےناہکہکمہےنانسےہہک(وضحرےکزامہنںیم)راتاکاھکانامنزےسےلہپوہاتاھتوتدبعاہللنبرمع
ریض اہلل اعتیلہنع ےن رفام ایمت رپ اوسفس ےہ اؿ اک رات اکاھکان ایک اھت ،ایک اہمترا ایخؽ ےہہکاؿ اک رات اک اھکان اہمترےابپ دبعاہلل
نبزریبےکاھکےنیکرطحوہاتاھت؟رمادہیےہہکاؿرضحاتاحصہبریضاہللاعتیلہنعاکاھکانوتتہبومعمیلوقتدبوعتوہاتاھت
اہمترےفادلےکاھکونںیکرطحرپ فلکںیہنوہاتاھت،اسےیلہکاؿےکاہیںاھکےنںیمدریںیہن یتگیھت۔
رافی  :یلعنبملسم،اوبرکب،احضکنبامثعؿدبعاہللنبدیبعنبریمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےکفتقدفونںاہھتدوھےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےکفتقدفونںاہھتدوھےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 360

راوی ٣ :شذد ،اسٌ٤ی ،١ایوبً ،بذاہلل ب ٩ابي ٠٣یٜہً ،بذاہلل بً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
وب ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ح َّذثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ئ إٔذَا ٗ ُُِ ٤ت إلٔ َي
ٔیک ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِٔ ٣ز ُت بٔا ُِ ٟو ُؿو ٔ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟخ ََل ٔ
ئ َٓ ُ٘ ِّذ َ ٦إَِٔ ٟیطٔ ك َ ٌَ ْاَ٘ َٓ ٦اُٟوا أَ ََ َ٧أِت َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
اٟؼَّ ََلة ٔ
دسمد ،اامسلیع ،اویب ،دبعاہلل نب ایب ملیکہ ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اکیابرتیباالخلءےس ابرہرشتفیالےئوتآپ ےکاسےنماھکان شیپایک ایگاحصہب ےنرعض ایکہک ایکمہ آپ ےکےیلفوض اک
اپینہنےلآںیئ؟آپےنرفامایہککشیبےھجمفوضاکمکحدایایگامنزےکفتق.
رافی  :دسمد،الیعمس،اویب،دبعاہللنبایبملیکہ،دبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےسلبقاہھتدوھےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےسلبقاہھتدوھےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 361

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤یٗ ،١یص ،ابوہاط ،٥زادا ،٪س٤٠ا٪

َقأِ ُت فٔي اَّ ٟت ِو َراة ٔ أَ َّ ٪بَ َز ََ ٛة َّ
اٟل ٌَأ ٦
َاَ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤َِ ٠
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َٗ ِی ْص ًَ ِ ٩أَبٔي َصا ٔط َٕ ٩ِ ًَ ٥زاذ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اَٗ ٪ا ََ َ ٢
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بَ َز َُ ٛة َّ
ا٪
ِک ُت ذََ ٔ ٟ
اٟل ٌَا ٔ ٦ا ُِ ٟو ُؿو ُئ َٗ ِب َُ ٠ط َوا ُِ ٟو ُؿو ُئ َب ٌِ َذ ُظ َوک َ َ
ا ُِ ٟو ُؿو ُئ َٗ ِب َُ ٠ط ٓ ََذ َ ِ

ْک ُظ ا ُِ ٟو ُؿو َئ َٗ ِب ََّ ١
ٔیٕ
اٟل ٌَاَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو َؿٌ ْ
ُسٔ َِیا ُ ٪یَ ِ َ

ومیس نب اامسلیع ،سیق ،اوباہمش ،زاداؿ ،املسؿ رفامےتںیہہک ںیم ےن وترات ںیمزپاھ اھتہک اھکےنیک ربتک ہی ےہ ہک اس ےس
لبق فوض ایک اجےئ ںیم ےن اس اک ذترکہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک وت آپ ےن رفامای ہک اھکےن یک ربتک اس ےس لبق افر
اس ےکدعبفوض رکےن ںیم ےہ۔رضحتایفسؿوثریاھکےنےسلبقفوضرکاندنسپ ںیہنرفامےتےھت۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہ ہک
ہیدحثیوقیںیہنےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،سیق،اوباہمش،زاداؿ،املسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دلجیںیماھکےنےکفتقاہھتدوھےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دلجیںیماھکےنےکفتقاہھتدوھےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 362

راوی  :اح٤ذ ب ٩ابي ٣زی ،٥سٌیذب ٩حٟ ،٥ٜیث ب ٩سٌیذْ ،اٟذ ب ٩یزیذ ،ابوزبيَ ،جابز بً ٩بذاہلل

یذ بِ َ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜح َّذثَ َ٨ا َّ
یذ ًَ ِ ٩أَبٔي
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ أَ َِْ َ ََِٔي َْاُ ٔ ٟذ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًَ َِّّم َی ٌِنٔي َس ٌَ َ
اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ط ٌِبٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َب َٔ ١و َٗ ِذ َٗ َضي َحا َج َت ُط

ض أَ ِو َح َح َٔ ٕة ٓ ََذ ًَ ِوَ٧ا ُظ َٓأَک َ َ٨َ ٌَ ٣َ ١ا َو َ٣ا ََّ ٣ص َّ ٣
ائ
َوبَي ِ َن أَیِذٔی َ٨ا َت ِْ ٤ز ًََّ َي تُزِ ٕ
ادمح نب ایب رممی ،دیعسنب مکح ،ثیل نب دیعس ،اخدل نب سیدی ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت وضحر ادقس
یلصاہللہیلعفآہلفملساہپڑفںیکیسکاھگیٹیکاجبنےساضقءاحتجےسافرغوہرکاسےنمرشتفیالےئافررامرےاسےنمڈاھؽ
رپایایپہلرپوجھکرںیریھکوہیئںیھتمہےنآپوکدوعتدیوتآپےنرامرےاسھتوجھکرںیاھکںیئافراپینوکوھچاکتںیہن۔
رافی  :ادمحنبایبرممی،دیعسنبمکح،ثیلنبدیعس،اخدلنبسیدی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنیکربایئرکانرکمفہےہ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنیکربایئرکانرکمفہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 363

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابو٫ازہ ،ابوہزیزہ

اب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أبٔي َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا ًَ َ

َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَا ّ٣ا َٗ ُّم إ ٔ ِِ ٪
ِک َصطُ َت َز َٛطُ
اط َت َضا ُظ أَک َ َُ ٠ط َوإ ٔ ِٔ َ ٪

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اشمع،اوباھزہ ،اوبرہریہ رفامےت ںیہہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن یھبک یسک اھکےن ںیم وکیئ بیع
ںیہناکنال،ارگااہتشوہیتوتاےساھکےتیلافرارگاندنسپوہاتوتوھچڑدےتی۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،اوباھزہ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنرپاامتجعرکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنرپاامتجعرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 364

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،وٟیذ ب٣ ٩ش ،٥٠وحشي ب ٩رحب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

رح ٕب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسي اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َو ِحش ُّٔي بِ ُِ َ ٩
ُوَٗ ٪اُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َ٧أِک ُ ُ
َ ١و ََ َن ِظ َب ٍُ َٗا ََ ٥ِ ُٜ٠َّ ٌََ ٠َٓ ٢ت ِٔتََٔٗ َ
أَ ِػ َح َ
اس َ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ یُ َب َار ِک َلٔ ٓ ٥ِ ُٜیطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود إٔذَا َُ ٨ِ ٛت فٔي َوَ ٔ ٟیٕ ٤ة ٓ َُو ٔؿ ٍَ ا ٌَِ ٟظَ ا ُئ ٓ َََل
ِِکوا ِ
َٓا ِج َتٌُ ٔ٤وا ًََّ َي كَ ٌَا َٔ ٥ِ ُٜ٣واذ ُ ُ
َک َػاح ُٔب َّ
اٟذارٔ
َتأِک ُ َِ ١حتَّي َیأِذ َََ ٟ ٪
اربامیہنب ومیس،فدیلنبملسم،فیشحنب رحباےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکاکی رمہبتوضحرارکؾ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک احص ہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامایہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اھکان وت اھکےت ںیہ نکیل ریس
ںیہنوہےتآپےنرفامایہکاشدیمتاگلاگلاھکےتوہ،اوہنںےناہکیجاہں۔رفامایہکاےنپاھکےنرپعمجوہاجایرکفافراھکےنےک
فتقاہللاکانؾایلرکفاہلل اعتیلاہمترےاھکےنںیمربتکڈاؽدےاگ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکارگمتیسکدوعتفہمیلںیمدموع
وہافراہمترےاسےنمراتاکاھکانیھبرھکدایاجےئوتبجکتاصبحاکمؿ(زیمابؿ)ااجزتہندےاھکانتماھکؤ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،فدیلنبملسم،فیشحنبرحباےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےسلبقمسباہللزپانھ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

اھکےنےسلبقمسباہللزپانھ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 365

راوی  :یحیي ب ،ٕ٠ْ ٩ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،ابوزبيَ ،جابز بً ٩بذاہلل

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ َٕٕ ٠َْ ٩ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
 ١بَ ِی َتطُ ٓ ََذ َِک اہللَ ً ٔ َِ ٨ذ ُد ُْؤٟطٔ َوً ٔ َِ ٨ذ كَ ٌَا ٔ٣طٔ َٗا ََّ ٢
یت َلَ ٥ِ ُٜو ََ
اٟظ ِی َلا ُ٣َ ََ ٪ب ٔ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا َد َْ َ ١اٟزَّ ُج ُ
َ
ًَظَ ا َئ َوإٔذَا َد َْ َ ٥َِ ٠َٓ ١یُ ِذ َِک اہللَ ً ٔ َِ ٨ذ دُ ُْؤٟطٔ َٗا ََّ ٢
ِک اہللَ ً ٔ َِ ٨ذ ك َ ٌَا ٔ٣طٔ َٗا َ٢
اٟظ ِی َلا ُ ٪أَ ِد َر ِٛت ُِ ٥ا ِ٤َ ٟب ٔ َ
یت َٓإٔذَا  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ِ

یت َوا ٌَِ ٟظَ ا َئ
أَ ِد َر ِٛت ُِ ٥ا ِ٤َ ٟب ٔ َ

ییحینبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکاوہنںےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےت
وہےئ انس ،بج وکیئ آدیم اےنپ رھگ ںیمدالخ وہےت فتق اہلل اکذرک رکات ےہ افر اےنپ اھکےن ےس لبق اہلل اک ذرک رکات ےہ وت اطیشؿ
(اےنپ اسںویھں ےس) اتہک ےہ ہک اہیں اہمترے ےیل رات سگارےن یک ہگج ںیہن ےہ۔ افر ہن رات اک اھکان ےہ افر بج وکیئ رھگ ںیم
دالخ وہےتفتقاہللاکذرک ںیہنرکاتوتاطیشؿاتہکےہ مت ےنراتسگارےنیکہگجاپیلافربجفہاھکےنےکفتق یھبذرک ںیہن
ایکمتےنراتسگارےنیکہگجیھباحلصرکیلافراھکانیھباپایل۔
رافی  :ییحینبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےسلبقمسباہللزپانھ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 366

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤عْ ،یث٤ہ ،ابوْذیٔہ،

رضَ٧ا
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ َْ ٩ی َث ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔي حُ َذ ِی َٔ َة ًَ ُِ ٩ح َذ ِی َٔ َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا َح َ ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
رضَ٧ا
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠كَ ٌَا ّ٣ا َ ٥َِ ٟی َـ ٍِ أَ َح ُذَ٧ا َی َذ ُظ َحتي یَ ِب َذأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وإَّٔ٧ا َح َ ِ
َ
رعابٔي َٛأَ٤َ َّ ٧ا یُ ِذ َٓ ٍُ ٓ ََذ َص َب َ ٔ ٟی َـ ٍَ یَ َذ ُظ فٔي َّ
اٟل ٌَآَ ٔ ٦أ َ َْ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔذظ ٔث ُ َّ٥
َُ ٌَ ٣ط كَ ٌَا ّ٣ا َٓ َحا َئ أ ِ َ ٌّ
َجائ َ ِت َجارٔ َی ْة َٛأَ٤َ َّ ٧ا تُ ِذ َٓ ٍُ ٓ ََذ َص َب ِت َ ٔ ٟت َـ ٍَ َی َذ َصا فٔي َّ
اٟل ٌَآَ ٔ ٦أ َ َْ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔذ َصا َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ٪
َّ
َّ
َ
اََ ٟ ٪ی ِش َت ٔح َُّّ ١
رعاب ٔ ِّي َی ِش َت ٔح ُّ ١بٔطٔ َٓأ َ َْ ِذ ُت ب ٔ َی ٔذظ ٔ َو َجا َئ
اٟظ ِی َل َ
ِک ِ
اٟل ٌَ َا ٦أ ٟذی  ٥َِ ٟیُ ِذ َ ِ
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َوإَّٔ٧طُ َجا َئ ب ٔ َض َذا اْلِ ِ َ
ب ٔ َض ٔذظ ٔا َِ ٟحارٔیَ ٔة َی ِش َت ٔح ُّ ١ب ٔ َضا َٓأ َ َْ ِذ ُت ب ٔ َی ٔذ َصا ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔإ ٔ َّ ٪یَ َذ ُظ َٟف ٔي یَذٔی َ ٍَ ٣أَیِ ٔذیض ٔ َ٤ا
امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ہمثیخ،اوبذخہفی،رفامےتںیہہکبجمہولگوضحر ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیسک
اھکےنیکدوعتںیماحرضوہےتوتبجکتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساھکانرشفعہنرفامدےتیمہںیمےسوکیئوکیئاھکےن
ںیماہھتہنڈا ات۔اکیرمہبتمہآپےکاسھتاھکےنںیماحرضوہےئوتاکیدبفآایوگایہکےھچیپےسد الیکاجراہوہاسےناھکےن
ںیماہھتڈاانلاچاہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکاہھتڑکپایلرھپاکیڑلیکاسرطحآیئہکوگایاےسےھچیپےسد الیکاج
راہوہفہیھباھکےنںیماہھتڈاےنلوکڑبیھوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکاہھتیھبڑکپایلافررفامایہککشیباطیشؿاس
اھکےن وک الحؽ رک ا ات ےہ سج رپ اہلل اک ذرک ہن ایک اجےئ افر فیہ اطیشؿ اس دبف وک ےل رک آایاتہک اس ےک ذرےعی اھکےن وک الحؽ رک
ےکس وت ںیم ےن اس اک اہھت ڑکپ ایل سپ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ کشیب اطیشؿ اک اہھت اؿ دفونں
ےکاہوھتںےکاسےنمریمےاہھتںیمےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ہمثیخ،اوبذخہفی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےسلبقمسباہللزپانھ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 367

راوی ٣ :و ١٣ب ٩ہظا ،٦اسٌ٤ی ،١ہظا ،٦اب ٩ابي ًبذاہلل ،بذیً ،١بذاہلل بً ٩بیذ،

 ٩ِ ًَ ١صٔظَ اَ ٕ ٦ی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اہللٔ َّ
اٟذ ِست َُوائٔ َّي ًَ ِ ٩ب ُ َذیِ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
ًُب َ ِی ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا أ ُ ُّ ٦ک ُ ُِ ٠ثوًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَک َ َ١

آَخ ُظ
ِک ِ
ِک ا ِس َ ٥اہللٔ َت ٌَال َي فٔي أَ َّؤٟطٔ ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ أَ َّو َٟطُ َو ٔ َ
أَ َح ُذ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِذ ُ ِ
اس َ ٥اہللٔ َت ٌَال َي َٓإ ٔ ِٔ َ ٧ ٪س َي أَ َِ ٪ی ِذ ُ َ

وملم نب اشہؾ ،اامسلیع ،اشہؾ ،انب ایب دبع اہلل ،دبلی ،دبعاہلل نب دیبع ےس رفاتی ےہہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ِب ا َِّ
َ
رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان اھکےئ وت اہلل اک ذرک رکے سپ ارگ وھبؽ اجےئ ذرک اہلل رکان اس ےک رشفع ںیم وت ہی ےہک ِ ْ ِ
آخـُ۔
َأ َّفلَ ُة َف ِ َر
رافی  :وملمنباشہؾ،الیعمس،اشہؾ،انبایبدبعاہلل،دبلی،دبعاہللنبدیبع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےسلبقمسباہللزپانھ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 368

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـً ،١یسي ،اب ٩یو٧ص ،جابز ب ٩ػبٍ٣ ،ثني بً ٩بذاٟزح ،٩٤اپ٨ے ذرا حرضت ا٣یہ ب٣ ٩خشي

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي َی ٌِنٔي ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُُ ٩ػ ِب ٕح َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثنَّي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا ٩ِ ٣َ ٪أَ ِػ َح ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟخزَاعٔ ُّي ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أ ُ ََّ ٣ی َة بِ ِٔ ٣َ ٩خش ٕ ٓٔي َوک َ َ
 ٥َِ ٠َٓ ١ی َُش َِّ ٥حتَّي  ٥َِ ٟیَ ِب َ ٩ِ ٣ٔ ٙكَ ٌَا ٔ٣طٔ إ ٔ ََّ ْ ٤َ ِ٘ ُٟة َٓ َ٤َّ ٠ا َرٓ ٌََ َضا إلٔ َي ٓ ٔیطٔ َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاّ ٔ ٟشا َو َر ُج َْ ١یأِک ُ ُ
ک أ ٨َّ ٟبي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َزا ََّ ٢
اس َ ٥اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
اٟظ ِی َلا ُ ٪یَأِک ُ ُ
َِک ِ
أَ َّو َُ ٟط َو ٔ َ
ُ ٌَ ٣َ ١ط َٓ َ٤َّ ٠ا ذ َ َ
آَخ ُظ ٓ ََـ ٔح َ ُّ

رح ٕب َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أ ُ ِّ٣طٔ
ِ
اس َت َ٘ا َئ َ٣ا فٔي بَ ِلٔ٨طٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َجابٔزُ بِ ُُ ٩ػ ِب ٕح َج ُّذ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َِ َ ٩

م
ح
ش
وملمنبلضف،یسیع،انبویسن،اجربنبعبص،ینثمنبدبعارلنمح،اےنپؤاچرضحتاہیمنب یےسوجہکوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےکاحصیبےھترفاتیرکےتںیہہک اکی رمہبت وضحرارکؾیلصاہللہیلع فآہلفملس ےھٹیبوہےئےھت افر اکی آدیم اھک اھک
راہ اھت ،سپ اس ےن اہلل اک انؾ ںیہن ایل اہیں کت ہک اس ےک اھکےن ںیم ےس وساےئ اکی ہمقل ےک ھچک ہن اچب بج اس ےن اس ہمقل وک
اےنپہنمیک رطػااھٹایوتےنہک اگل،مسباہللافہلفآرخہ۔وضحر یلصاہللہیلعفآہلفملسسنہ زپےافررفامایہکاطیشؿ لسلسماس ےک
اسھتاھکےنںیموغشمؽراہ،سپبجاسےناہللاکانؾایلوتاسےنوجھچکٹیپںیماھتاےسےقرکدای۔
م
رافی  :وملمنبلضف،یسیع،انبویسن،اجربنبعبص،ینثمنبدبعارلنمح،اےنپؤاچرضحتاہیمنب حشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیٹاگلرکاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
کیٹاگلرکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 369

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیاًَّ ،٪ي ب ٩اٗ٤ز،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُِّ ٔ ًََّ ٩ِ ًَ ٪ي بِ ٔ ٩اْلِ َٗ َِ٤ز ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُج َح ِی َٔ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ ٣ُ ١ت ٜٔئّا
َو َس َّ ََ ٥َ ٠آک ُ ُ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،یلعنبارمق،رفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمکیٹاگلرکاھکانںیہناھکات۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،یلعنبارمق،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
کیٹاگلرکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 370

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،وٛیٍ٣ ،ؼٌب ب ٩س٠یَ ٥ف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ا٧ص

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ َِْ َ َََ٧ا َؤٛی ٍْ ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َی ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َثنٔي أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َ ١ت ِّ ٤زا َوص َُو ٍُٕ ِ٘ ٣
َف َج ٌِ ُت إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََو َج ِذتُ ُط َیأِک ُ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
اربامیہنبومیس،فعیک،بعصمنبمیلسرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاسنےسانسآپرفامرےہےھتہکےھجموضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنںیہکاجیھببجںیمفاسپآپیکرطػولاٹوتآپوجھکرںیاھکرےہےھتافراڑکفںےھٹیبےھت۔
رافی  :اربامیہنبومیس،فعیک،بعصمنبمیلسرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
کیٹاگلرکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 371

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،ثابت ،طٌیب بً ٩بذاہلل ب٤ً ٩ز،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨اِ ٔ ِّي ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٣َ ٢ا ُرئ َٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َّ ٣ُ ١ت ٜٔئّا َٗ ُّم َو ََ یَ َلأ ُ ًَ٘ ٔ َب ُط َر ُج ََل ٔ٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأِک ُ ُ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،بیعش نب دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک کیٹ اگل رک

اھکےتںیہنداھکیافرہنیہہیداھکیہکدفآدیمآپےکےھچیپلچرےہوہں۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،بیعشنبدبعاہللنبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹیلپےکدرایمؿےساھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ٹیلپےکدرایمؿےساھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 372

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہً ،لاء ب ٩سائب ،سٌیذ ب ٩جبيَ ،ابً ٩باض

ئ بِ َّٔ ٩
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَک َ َ ١أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛكَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل َیأِک ُ ِ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ًَِّ َي اٟؼَّ ِح َٔ ٔة َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜیأِک ُ ِ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ َٛ ََ َ َٟة َت ِ٨ز ٔ ُ٩ِ ٣ٔ ٢
أَ ًِ ََل َصا
ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،اطعء نب اسبئ ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
بجمتںیمےسوکیئاھکاناھکےئوتٹیلپےکدرایمؿےسہناھکےئہکلباینپاجبنےساھکےئاسےیلہکربتکٹیلپےکدرایمؿ
وہیتےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،اطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

ٹیلپےکدرایمؿےساھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 373

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا٣ ،٪ح٤ذ بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩رعً ،ٚبذاہلل ب ٩برس حرضت ًبذاہلل ب ٩برس

ا٪
رع َٕ ٚح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩بُ ِرسٕ َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪ا ِٟحٔ ِٔ ٤ص ُّي َح َّذث َ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٔ ٩
ک
اٟـ َحي أتُ َٔي بٔتٔ َِ ٠
ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ؼ ٌَ ْة یُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ا َِِ ٟزَّا ُئ یَ ِحَ ُ٠ٔ٤ضا أَ ِر َب ٌَ ُة رٔ َجا ٕ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا أَ ِؿ َح ِوا َو َس َح ُذوا ُّ

َّ
َّ
ُ
َ
رعاب ٔ ٌّي َ٣ا َص ٔذظ ٔ
ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَةٔ َی ٌِنٔي َو َٗ ِذ ثز ٔ َد ٓ َٔیضا َٓا َِ ٟت ُّٔوا ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َٛثََُوا َج َثا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ِ َ
یذا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ِکی ّ٤ا َوَ ٥َِ ٟی ِح ٌَ ِ٠نٔي َجب َّّارا ًَّ ٔ ٨
ا ِٟحَِٔ ٠ش ُة َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َج ٌَ َ٠نٔي ًَ ِب ّذا َ ٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کُُ٠وا َٔ ٩ِ ٣ح َواَِ ٟی َضا َو َدًُوا ذ ٔ ِر َو َت َضا یُ َب َار ِک ٓ َٔیضا

رمعفنبامثعؿ،دمحمنبدبعارلنمحنبرعؼ،دبعاہللنبرسبرضحتدبعاہللنبرسبرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپساکیڑباایپہلاھتےسجاچرآدیملمرکااھٹےتےھتافراےسرغااہکاجاتاھت۔سپبجاچتشیکامنزاکفتقوہاافرولوگںےن
اچتشیکامنززپیھوتفہایپہلالایایگسجںیمرثدیانبوہااھت،بسولگاسےکاپسعمجوہےئگبجولوگںاکازداحؾوہوتآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ونٹھگں ےک لب ھٹیب ےئگ۔ اکی ارعایب ےنہک اگل ہی ےنھٹیب اک وکؿ اس رطہقی ےہ؟ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکاہللےنےھجمرکمیدنبہانبایےہافرےھجمزربدتسافردنتوخںیہنانبای،رھپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاس
ےکاردرگدےساھکؤافراسےکدرایمؿےسوھچڑدفاہمترےفا ےطاسںیمربتکیکاجفےیگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،دمحمنبدبعارلنمحنبرعؼ،دبعاہللنبرسبرضحتدبعاہللنبرسب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےسیدرتسوخاؿرپانھٹیبسجرپرحاؾاایشءیھبوہں
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

اےسیدرتسوخاؿرپانھٹیبسجرپرحاؾاایشءیھبوہں

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 374

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہٛ ،ثيَ ،ب ٩ہظا ،٦جٌرف ،ب ٩بزٗا ،زہزی ،سا ٥ٟاپ٨ے واٟذ حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هي
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َٛثٔيَُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َ ١وص َُو
ُْش ُب ًََِ ٠ی َضا ا َِ ٟخ ِ٤زُ َوأَ َِ ٪یأِک ُ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ل ٌَ َ٤ي ِ ٔن ًَ ِ ٩ا ُِ ٟحُ٠و ٔ
ض ًََّ َي َ٣ائ َٔذة ٕ ی ِ َ
َُ ٨ِ ٣ب ٔل ْح ًََّ َي بَ ِلٔ٨طٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا ا َِ ٟحذ ُ
ْک
ٔیث َ ٥َِ ٟی ِش َُ ٌِ ٤ط َج ٌِ َ ْ
رف ٔ ٩ِ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی َوص َُو ُْ َ ٨ِ ٣
امثعؿنبایبہبیش،ریثک،نباشہؾ،رفعج،نبرباق،زرہی،اسملاےنپفادلرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہک
یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک دف اھکونں ےس۔ اکی اےسی درتسوخاؿ رپ سج رپ رشاب یپ اجریہ وہ ،دفرسے
افدنےھہنم ،ینعیہنمےکلبٹیلرکاھکےنےس۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکرفعجنبرباقؿےنزرہیےسںیہنانس
ےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ریثک،نباشہؾ،رفعج،نبرباق،زرہی،اسملاےنپفادلرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئاہھتےساھکاناھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
داںیئاہھتےساھکاناھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
راوی  :ہارو ٪ب ٩زیذ ب ٩ابي روٗاء ،جٌرف

حذیث 375

رف أَُ َّ ٧ط بَ َُ َِ ٠ط ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
اہرفؿنبزدینبایبرفاقء،رفعجےسیہیدحثیرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :اہرفؿنبزدینبایبرفاقء،رفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
داںیئاہھتےساھکاناھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 376

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ،٪زہزی ،ابوبْک بً ٩بیذاہلل بً ٩بذاہلل ب٤ً ٩ز،

ْک بِ ًُُ ٩ب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو بَ ِ ٔ
ْش ِب ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪
١
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔذَا أَک َ َ ١أَ َح ُذ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛیأِک ُ ِ ١ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ َوإٔذَا َ ٔ
اَ ٪یأِک ُ ُ
اٟظ ِی َل َ
رش َب ََِٓ ٠ی ِ َ
ْش ُب بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ
بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ َو َی ِ َ
ادمح نب لبنح ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبرکب نبدیبع اہلل نب دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہہک وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای
ہکبجمتںیمےسوکیئاھکاناھکےئوتداںیئاہھتےساھکےئافربجوکیئ(اپین)ےیپوتداںیئاہھتےسےیپویکہکناطیشؿاےنپابںیئ
اہھتےساھکاتافراتیپےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،زرہی،اوبرکبنبدیبعاہللنبدبعاہللنبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

داںیئاہھتےساھکاناھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 377

راوی ٣ :ح٤ذب ٩س٠امی ،٪س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ابووجزہَ ،ف٣اےت ہیں ٛہ ٧بي اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس ٥٠ےن ٣ح٭

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ُٟ ٪ویِ ُْ ٩ِ ًَ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي َو ِجزَ َة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ک
ک َوک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا یَٔ٠ی َ
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِد ُ ٪ب ُن َ َّي ٓ ََش ِّ ٥اہللَ َوک ُ ِ ١ب ٔ َیٔ٤یَ ٔ ٨

دمحمنب امیلسؿ ،امیلسؿ نب البؽ ،اوبفزجہ ،رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک اے ےٹیب زندکی وہ
اجؤافراہللاکانؾےلافرداںیئاہھتےساھکاناھکافراےنپاسےنمےساھک۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،امیلسؿنبالبؽ،اوبفزجہ،رفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگتشاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وگتشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 378

راوی  :سٌیذ ب٨٣ ٩ؼور ،ابوٌْ٣ش ،ہظا ٦ب ٩رعوہ،

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ََْ ٌِ ٣شٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ِ٘ َل ٌُوا َّ
اِ ٠ٟح َ ٥ب ٔ ِّ
اٟش ِّٜي ٔن َٓإُٔ َّ ٧ط َٔ ٩ِ ٣ػٔ٨ی ٍٔ اْلِ َ ًَا ٔج َٔ ٥واَ ِ ٧ض ُشو ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط أَصِ َ٨أ ُ َوأَ َِ ٣زأ ُ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود

َوَِ ٟی َص ص َُو بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
دیعس نب وصنمر ،اوبرشعم ،اشہؾ نب رعفہ ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھچے ےس اکٹ رک ہن
اھکؤاسےیلہکہیویمجعںاکرطہقیےہافراےسداوتنںےسونچرکاھکؤاسےیلہکہیرطہقیزایدہذلتفاالافردلجیمضہرکےن
فاالےہ۔
رافی  :دیعسنبوصنمر،اوبرشعم،اشہؾنبرعفہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپ اکایبؿ
وگتشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 379

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي ،اب٠ً ٩یہً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩اسحً ،ٙبذاٟزح ٩٤بٌ٣ ٩اویہ ًث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،ػٔوا ٪ب ٩ا٣یہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
 ٍَ ٣َ ١أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠آ ُْ ُذ َّ
اِ ٠ٟح َ ٥ب ٔ َیذٔی ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟوِ َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ ِد ٔ٪
ا ٪بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت آک ُ ُ
ُسََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪ػٔ َِو َ
اَ ٪وص َُو ُِ ٣ز َس ْ١
ا ٌَِ ٟوِ ََ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥
ٔیک َٓإُٔ َّ ٧ط أَصِ َ٨أ ُ َوأَ َِ ٣زأ ُ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ًُ ِث َ٤ا َُ ٥َِ ٟ ٪ی ِش ََ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤ػٔ َِو َ
دمحم نب یسیع ،انب ہیلع ،دبعارلنمح نب ااحسؼ  ،دبعارلنمح نب اعمفہی امثعؿ نب ایب ہبیش ،وفصاؿ نب اہیم رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی
رمہبتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھکاناھکراہاھتافروگتشےلراہاھتڈہیںیمےس۔آپےنرفامایہک ڈہیوکاےنپ
ہنمےکرقبیرکف(ہنمےسونچرکاھکؤ)اسےیلہکہیرطہقیزایدہذلتفاالزردمضہےہ۔
رافی  :دمحمنبیسیع،انبہیلع،دبعارلنمحنباقحس،دبعارلنمحنباعمفہیامثعؿنبایبہبیش،وفصاؿنباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وگتشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 380

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل ،ابوداؤد ،زہيَ ،ابواسح ،ٙسٌذ بً ٩یاقً ،بذاہلل ب٣ ٩شٌود،

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد ًَ ُِ ٩ز َصي َِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙس ٌِ ٔذ بِ َٔٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
ا ٪أَ َح ُّب ا َِ ٌُ ٟزا ٔ ٚإلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠رع َاَّ ٚ
اٟظاة ٔ
کَ َ
َ
اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤد،زریہ،اوبااحسؼ،دعس نبایعض،دبعاہللنبوعسمدےسرمفیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکبسےسزایدہدنسپرکبیےکوگتشفایلڈہییھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤد،زریہ،اوباقحس،دعسنبایعض،دبعاہللنبوعسمد،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وگتشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 381

راوی ٣ :ح٤ذب ٩بظار ،ابوداؤد،

ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی ٌُِحٔبُ ُط اِّ ٟذ َرا َُ َٗا ََ ٢و ُس َّ٥
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اد ٔ َٗا َ ٢ک َ َ

فٔي ِّ
ا ٪یَ َزی أَ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َد ص َُِ ٥س ُّ٤و ُظ
اٟذ َرا َٔ َوک َ َ

دمحمنباشبر،اوبداؤد،ایسدنسےکاسھترفاتیرکےت ںیہہکآپوکدتسےکوگتشںیمیہزرہدایایگاھتافروضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساکایخؽاھتہکوہیدویںےنآپوکزرہدای۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولیکاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ولیکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 382

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اسح ٙبً ٩بذاہلل ب ٩ابي ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّْ ٪یَّاكّا َد ًَا َر ُسو َ٢
ک َّ
اٟل ٌَأ ٦
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٌَاَ ٕ ٦ػ َُ ٌَ ٨ط َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص ٓ ََذ َص ِب ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ذََ ٔ ٟ

َِق َب إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُْ ٥َ ٠بزّا َٔ ٩ِ ٣طٌٔيَ ٕ َو ََ ٣زّٗا ٓ ٔیطٔ ُدبَّائْ َو َٗذ ْ َ
َفأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
ٓ ُ ِّ
ٔیذ َٗا َ ٢أْ َ ٧ص َ َ
اٟذبَّا َئ َب ٌِ َذ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
اٟذبَّا َئ َٔ ٩ِ ٣ح َوال َِي اٟؼَّ ِح َٔةٔ َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أُح ُّٔب ُّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یتَت َ َّب ٍُ ُّ

یبنعق ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ب ہح ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی درزی ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
اھکےن یکدوعتدی،رضحت اسنرفامےتںیہہک ںیموضحر ارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکاسھتاھکےن ںیمایگ وضحرارکؾیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےک رقبی وجیک رفیٹ الیئیئگ افر زپا وہا وشرہب الای ایگ افر کشخ وگتش اک ڑکٹا الای ایگ رضحت اسن رفامےت ںیہہک
ںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپراکیبےکاردرگدولیک(ےکڑکٹے)التشرکرےہےھتسپاسےکدعب
ےسںیمہشیمہولیکوکدنسپرکاتوہں۔

رافی  :یبنعق،امکل،اقحسنبدبعاہللنبایبب ہح،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رثدیاکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رثدیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 383

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩حشا٣ ،٪بارک ب ٩سٌیذ٤ً ،ز ب ٩سٌیذ ،اہ ١بصہ کا ایک آدمي حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَّ ٪
صة ٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ح َّش َ
اٟش ِ٤تٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟب َار ُک بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣َ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
ا ٪أَ َح َّب َّ
اٟل ٌَا ٔ ٦إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟثََّ ٔی ُذ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟخ ُِبز ٔ َواٟثََّٔی ُذ ٔ٩ِ ٣
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
ض َٗا َ ٢ک َ َ

یٕ
ا َِ ٟح ِی ٔص َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو َؿ ٌٔ ْ

دمحمنباسحؿ،رابرکنبدیعس،رمعنبدیعس،الہرصبہ اکاکیآدیمرضحترکعہمریضاہللاعتیلہنعےسافرفہ رضحتانبابعس
ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاھکونںںیمبسےسزایدہرفیٹاکرثدیدنسپاھتافر
یحاکرثدیڑبادنسپاھت۔
رافی  :دمحمنباسحؿ،رابرکنبدیعس،رمعنبدیعس،الہرصبہاکاکیآدیمرضحترکعہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنوکدنگاانہک

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنوکدنگاانہک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 384

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ،زہيَ ،س٤اک ب ٩رحبٗ ،بیؼہ ب ٩ہ٠ب ،اپ٨ے واٟذ ہ٠ب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یؼ ُة بِ ُ ٩صُ ِ٠بٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رح ٕب َح َّذثَنٔي َٗب ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذث َ َ٨ا س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َسأ َ َُ ٟط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟل ٌَا ٔ ٦كَ ٌَا ّ٣ا أَ َت َ َّ
َح ُد ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا ََ ََ ٢ی َت َخ ََّ ٠ح َّ٩فٔي َػ ِذرٔ َک
صاَّ ٔ ٧ی َة
َط ِی ْئ َؿ َار ًِ َت ٓ ٔیطٔ اَ ِ ٨َّ ٟ
دبع اہلل نب دمحم ،زریہ ،امسک نب رحب ،ہصیبق نب ہلب ،اےنپ فادل ہلب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس وکانسہک اکیآدیمےنآپےسوساؽایکہکایکوکیئاھکانااسیےہسجےس ںیماارتازرکفں؟رفامایہک
ںیہن ،ریتے دؽ وک وکیئ ایسی زیچ اجلخؿ افر کٹھک ںیم ہن ڈاےل سج ںیم رصناتین اک اشہبئ وہ۔ (رماد ہی ےہ ہک رصناین ولگ الب فہج
فلتخم الحؽزیچفں ںیم کش فہبش رکےت ر ےت ںیہ وت ںیہمت اؿ شیج وکیئ لمع دنسپ ںیہن وہان اچےیہ افراسیک فہج ےس ںیہمت اےنپ
دؽںیموکیئاجلخؿوسحمسہنرکاناچےیہ۔)
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،امسکنبرحب،ہصیبقنبہلب،اےنپفادلہلبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنگیگاھکےنفاےلاجونرافراسےکدفدھاکمکح
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دنگیگاھکےنفاےلاجونرافراسےکدفدھاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 385

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہً ،بذہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسح ،ٙاب ٩ابي ٧حیح٣ ،حاہذ ،اب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب َذةُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَک ِ ٔ ١ا َِ ٟح ََّل َٔ ٟة َوأَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا
امثعؿنبایبہبیش،دبعہ،دمحم نبااحسؼ،انبایبحیجن،اجمدہ،انبرمعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےندنگیگافر
اجنتساھکےنفاےلاجونرےکاھکےنافراسےکدفدھےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعہ،دمحمنباقحس،انبایبحیجن،اجمدہ،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دنگیگاھکےنفاےلاجونرافراسےکدفدھاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 386

راوی  :اب٣ ٩ثني ،ابوًا٣ز ،ہظاٗ ،٦تادہًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَنٔي أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِٔ َ ََٟ ٩ن ا َِ ٟح ََّل َٔ ٟة
انب ینثم ،اوباعرم ،اشہؾ ،اتق دہ ،رکعہم ،انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجنتس وخر اجونر ےک
دفدھےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :انبینثم،اوباعرم،اشہؾ،اتقدہ،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دنگیگاھکےنفاےلاجونرافراسےکدفدھاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 387

راوی  :اح٤ذ ب ٩ابي رسیحً ،بذاہلل ب ٩جہ٤ً ،٥زو ب ٩ابي ٗیص ،ایوب٧ ،آٍ

وب َّ
اٟش ِخت َٔیاِ ٔ ِّي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رسیِ ٕخ أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ج ِض َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًُ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي َٗ ِی ٕص ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ُ َ
َّ
ُْش َب ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا
ًُ ََ ٤ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟحَل َٔ ٟة فٔي ِاْلٔب ٔ ٔ ١أَ ِ ٪یُ ِز ََ ٛب ًََِ ٠ی َضا أَ ِو ی ِ َ
ادمحنبایبرسحی،دبعاہللنب مہج،رمعفنبایبسیق،اویب ،انعفےسرفاتی ےہہکوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناجنتس
وخارافینٹنرپوساریرکےنافراسےکدفدھوکےنیپےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ادمحنبایبرسحی،دبعاہللنبمہج،رمعفنبایبسیق،اویب،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑےےکوگتشاھکےناکمکح
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وھگڑےےکوگتشاھکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 388

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد٤ً ،زو ب ٩دی٨ار٣ ،ح٤ذ بًَّ ٩ي ،جابز بً ٩بذاہلل

رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َِ َْ ٦یَ َ ََ ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َوأَذ ٔ َ٨َ َٟ ٪ا فٔي ُ ُٟحؤ ٦ا َِ ٟخ ِی ٔ١
امیلسؿنبرحب،امحد،رمعف نبدانیر،دمحمنب یلع،اجربنب دبعاہللرفامےتںیہہکںیمہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوزفہ
ربیخےکدؿدگوھںےکوگتشےسعنمرفامایافرںیمہوھگڑفںےکوگتشےکابرےںیمااجزتددیی۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،رمعفنبدانیر،دمحمنبیلع،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وھگڑےےکوگتشاھکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 389

راوی  :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،ابوزبيَ ،جابز بً ٩بذاہلل سے

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ ٢ذبَ ِح َ٨ا یَ ِو َِ َْ ٦یَ َ ََ ا َِ ٟخ ِی ََ ١وا ِٟب ٔ َِا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َوا َِ ٟحٔ٤ي ََ َٓ ََ ٨ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ َِا َٔ ٢وا َِ ٟحٔ٤يَ ٔ َوَ ٥َِ ٟی َِ ٨ض َ٨ا ًَ ِ ٩ا َِ ٟخ ِی ٔ١
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن وزفہ ربیخ ےک دؿ وھگڑے ےس ،رچخ افر
دگےھذحبےیک،سپعنمرفامدایہکبجوھگڑفںےکابرےںیمںیمہعنمںیہنرفامای۔
رافی  :فیسنبالیعمس،امحد،اوبزریب،اجربنبدبعاہللےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

وھگڑےےکوگتشاھکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 390

راوی  :سٌیذ ب ٩طبیب ،حیوة ب ٩رشیح ،ب٘یہ ،ثور ب ٩یزیذ ،ػاٟح ب ٩یحیي ب٘٣ ٩ذا ،٦بٌ٣ ٩ذیْکب

یذ ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ َٔ ٩ی ِحیَي بِ ٔ٩
رشیِ ٕح ا ِٟحٔ ِٔ ٤ص ُّي َٗا ََ ٢ح ِی َوةُ َح َّذث َ َ٨ا بَ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩ث َ ِورٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ َُ ٩طبٔیبٕ َو َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
ِک َب ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیذٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ١
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذا ٔ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ذٔی َ ٔ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو َٗ ِو ُ٣َ ٢إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ََ بَأ ِ َض
ُ ُٟحؤ ٦ا َِ ٟخ ِی َٔ ١وا ِٟب ٔ َِا َٔ ٢وا َِ ٟحٔ٤يَ ٔ َزا َد َح ِی َوةُ َوکُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
َِ ٠ًَ ١یطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص َذا َُ ٨ِ ٣شو ْخ َٗ ِذ أَک َ َُ ُٟ ١ح َو ٦ا َِ ٟخ ِی َٔ ١ج َ٤ا ًَ ْة َ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ب ٔ ُُ ٠حو ٔ ٦ا َِ ٟخ ِی َٔ ١وَِ ٟی َص ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ض ِ ٥ابِ ُ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َوٓ ََـا َُ ٟة بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َوأَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوأَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔي بَ ِْکٕ و ُس َویِ ُذ بِ َُ ٠َ َٔ َُ ٩ة َو ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة

َقیِ ْع فٔي ًَ ِض ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِذبَ ُح َضا
َوکَاِ َ ٧ت ُ َ

دیعسنببیبش،ویحةنبرشحی،ہیقب،وثرنبسیدی،اصحلنبییحینبدقماؾ،نبدعمرکیبےسرفاتیرکےتںیہہکوضحرارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایےہوھگڑے،رچخ،دگوھںےکوگتشےکاھکےنےس۔ویحة(وجرافیںیہاسدحثیےک)اوہنں
ےناینپرفاتیںیمہیااضہفایکےہہکاسدردنےےکوگتشےسوجداوتنںفاالوہ(ینعیریچاھپڑرکےنفاالوہ)۔
رافی  :دیعسنببیبش،ویحةنبرشحی،ہیقب،وثرنبسیدی،اصحلنبییحینبدقماؾ،نبدعمرکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخوگشاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رخوگشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 391

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،ہظا ٦ب ٩زیذ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ُ ََُل ّ٣ا َحزَ َّو ّرا ٓ َٔؼ ِذ ُت أَ ِرّ َ ٧با
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َٓظَ َویِت َُضا ٓ ََب ٌَ َث َ٣عٔي أَبُو كَ َِ ٠ح َة بٔ ٌَ ُحزٔصَا إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی ُتطُ ب ٔ َضا َٓ َ٘بََٔ ٠ضا
ومیسنباامسلیع،امحد،اشہؾنبزدی،اسننبامکلرفامےتںیہہکبجںیماکیوبضمطمسجاکڑلاکاھتوتںیمےناکیرخوگشاکشر
ایک افر اےس وھبان ،رضحت اوبب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس اک الھچپ دؾ فاال ہصح ریمے اہھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
اجیھب،ںیماےسےلرکآپاپسآایوتآپےناےسوبقؽرفامایل۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اشہؾنبزدی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رخوگشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 392

راوی  :یحیي ب ،ٕ٠ْ ٩روح بً ٩بادہ٣ ،ح٤ذ بْ ٩اٟذٛ ،ہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن اپ٨ے واٟذ ْاٟذ ب ٩اٟحویزث

َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ َٕٕ ٠َْ ٩ح َّذثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َد َة َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي َْاَ ٔ ٟذ بِ َ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔ
ث َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ٪
ا ٪ب ٔ ِّ
ا ٪ب ٔ ََ َّٜ٤ة َوإ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ بٔأ َ ِرَ٧بٕ َٗ ِذ َػا َدصَا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَ ِب َذ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ًَ ِب َذ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ک َ َ
اٟؼَٔاحٔ َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ َْ َ َ٣
َ٣ا َت ُ٘و َُٗ ٢ا َِ َٗ ٢ذ ٔجی َئ ب ٔ َضا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َجاْ ٔ ٟص ََٓ ٥َِ ٠یأِکَُِ ٠ضا َوَ ٥َِ ٟی َِ ٨ط ًَ ِ ٩أَکَِ ٔ ٠ضا َو َز ًَ َ ٥أََ َّ ٧ضا
یف
َت ٔح ُ
ییحینبفلخ،رفحنبابعدہ،دمحمنباخدل،ےتہکںیہہکںیمےناےنپفادلاخدلنباوحلریثےسانسہکاکیرمہبترضحتدبعاہللنب

رمعریضاہللاعتیلہنعافصحےکاقمؾرپےھت،دمحمےتہکںیہہکافصحہکمرکمہمںیماکیہگج ےہہکاکیصخشےنرخوگشاکاکشررک
ےکایلافرےنہکاگلاےدبعاہللنبرمعآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسابرےںیمایکےتہکںیہ؟اوہنںےنرفامایہکہیرخوگشاکیابر
وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم یھب الای ایگ وتآپ ےن اےس انتفؽ ںیہن رفامای نکیل اس ےک ابفوجد اس ےک اھکےن
ےسعنم یھبںیہنرفامایافرآپاک ایخؽاھتہک اےسضیحآاتےہ۔(اہمئ رکاؾاسےک الحؽوہےنرپ قفتمںیہ ہکلمع یبنیلص اہلل
ہیلعفآہلفملساس ےکالحؽ وہےنرپدالتلرکاتےہ ویکہکنارگہیاناجزئوہات وتآپ احصہبرکاؾ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس وک یھباس
ےکاھکےنےسعنمرفامےت۔)
رافی  :ییحینبفلخ،رفحنبابعدہ،دمحمنباخدل،ےتہکںیہہکںیمےناےنپفادلاخدلنباوحلریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگہاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وگہاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 393

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابوبْش ،سٌیذ ب ٩جبيَ ،ابً ٩باض

ض أَ ََّْ ٪ا ََ ٟتطُ أَص َِذ ِت إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِ ٕ
ْش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِ٨ّ ٤ا َوأَ ُؿ ًبا َوأَٗ ٔ ّلا َٓأَک َ ََّ ٩ِ ٣ٔ ١
اٟش َِ ٩ٔ ٤و ٔ ٩ِ ٣اْلِ َٗ ٔ ٔم َو َت َز َک اْلِ َ ُؿ َّب َت َ٘ذُّ ّرا َوأُک ٔ ََ ًََّ ١ي َ٣ائ َٔذتٔطٔ َوَِ ٟو
رحا ّ٣ا َ٣ا أُک ٔ ََ ًََّ ١ي َ٣ائ َٔذة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
کَ َ
اَ َ ٪
صفحنبرمع،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسرفامےتںیہہکاؿیکاخہلےناکیابروضحریلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیمھچکیھگ،رینپ،افروگہیجیھب۔سپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیہگافررینپںیمےسانتفؽایکافروگہوکوھچڑداینھگآےن
یکفہج ےس نکیلوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکدرتسوخاؿرپوگہ وکاھکایایگ افر ارگفہرحاؾوہیتیبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس

ےکدرتسوخاؿرپہناھکیئاجیت۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وگہاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 394

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یًٕ ،بذاہلل بً ٩باض

ض ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا َِ ٟؤٟی ٔذ أَُ َّ ٧ط َد َْ ََ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َت َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٓأت ُ َٔي بٔ َـ ٕٓب َِ ٣حُ٨وذ َٕٓأَص َِوی إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔ َّ
اَٟلت ٔي فٔي بَ ِیتٔ َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة أَ ََُِْٔوا أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا یُزٔی ُذ أَ َِ ٪یأِک ُ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ
رح ْا ٦ص َُو یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ََ ٢و َل ُٔ ٨َّ ٜط َ ٥َِ ٟی٩ِ ُٜ
َف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َذ ُظ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أَ َ َ
َٓ َ٘ا ُٟوا ص َُو َؿ ٌّب َ َ
بٔأ َ ِر ٔ
ق َٗ ِومٔي َٓأ َ ٔج ُذِٔي أَ ًَا ُٓ ُط َٗا ََْ ٢اْ ٔ ٟذ َٓا ِجت َ ََ ِرتُ ُط َٓأَک َ ُِ ٠ت ُط َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُِ ٨وزُ
یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،اوباامہم نب لہس نب فینح ،دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرامرےاہںرشتفیالےئآپےک اسےنماکیینھبوہیئوگہالیئیئگوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاہھت
ڑباھای وت ضعب وعرںیت وجفاہں رپ وموجد ںیھت اوہنں ےن اہکہک وضحر وک التبؤ(ہک ہی ایک ےہ) ویکہکنآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملسےس
اھکاناچ ےتںیہسپولوگںےناہکہیوگہےہانچہچنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپدتسرابرکااھٹایل۔اخدلنبفدیلےتہک
ںیہ ںیم ےن رعض ایک ایک ہی وگہ رحاؾ ےہ؟ رفامای ہک ںیہن نکیل وچں ہک ہی ریمی وقؾ یک رس زنیم ںیم ںیہن وہیت اس فا ےط ےھجم اس
ےساےنپدؽںیمرفنتوسحمسوہیئ۔رضحتاخدلےتہکںیہہکسپںیمےناےساینپرطػا اٹیسافراےساھکایافروضحرارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسدھکیرےہےھت۔

رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،اوباامہمنبلہسنبفینح،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وگہاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 395

راوی ٤ً :زو بً ٩وْ ،٪اٟذ ب ٩حؼين ،زیذ ب ٩وہب ،ثابت ب ٩ودیٌہ،

یٌ َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ َِ ٩زیِذٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت بِ َٔ ٩ود ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َج ِی ٕع َٓأ َ َػب ِ َ٨ا ؿ َٔبابّا َٗا ََٓ ٢ظَ َویِ ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َؿ ًبا َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َؿ ٌِ ُتطُ بَي ِ َن
َ
ق َوإِِّٔي ََ أَ ِدرٔی أَ ُّی
رسائ ٔی َٔ ٣ُ ١ش َخ ِت َد َوابَّ فٔي اْلِ َ ِر ٔ
یَ َذیِطٔ َٗا ََٓ ٢أ َْ َذ ًُو ّدا ٓ ٌََ َّذ بٔطٔ أَ َػابٔ ٌَطُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ُ َّّ ٣ة ٔ ٩ِ ٣بَنٔي إ ٔ ِ َ
َّ
اب ه ٔ َي َٗا ََ ٥َِ ٠َٓ ٢یأِک ُ َِ ١وَ ٥َِ ٟی َِ ٨ط
اٟذ َو ِّ
رمعفنبوعؿ،اخدلنبنیصح،زدینبفبہ،اثتبنبفدہعی ،رفامےتںیہہکمہاکیرمہبتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
اسھت اکی رکشل ںیم ےھت ہک مہ ےن دنچ وگہ احلص ےیک ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ںیم ےس اکی وگہ وک وھبان افر اےس آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاپسےلایگافراےسںیمےنآپےکاسےنمرھکدایسپآپےناکی زکلیےساینپاویلگنںوکانگاسےسرفامایہک
ینب ارسالیئ ںیم ےس اکی رگفہ وک خسم رک ےک اجونر انب رک زنیم ںیم وھچڑ دای ایگ اھت افر ےھجم ملع ںیہن ہک فہ وکؿ ےس اجونر ںیہ۔ رافی
ےتہکںیہہکآپےناےسہناھکایافرہنیہعنمرفامای۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدلنبنیصح،زدینبفبہ،اثتبنبفدہعی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

وگہاھکےناکایبؿ

حذیث 396

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩وٖ ،ح ٥ٜب٧ ٩آٍ ،ابً ٩یاغ ،ؿ٤ـ ٥ب ٩زرًہ ،رشیف بً ٩بیذ ابوراطذ،

ٖ َّ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
رشیِحٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ
اٟلائ ُّٔي أَ َّ ٪ا َِ ٟح َ ٥َ ٜبِ ََ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َح َّذث َ ُض َِ ٥ح َّذث َ َ٨ا ابِ ًَُ ٩یَّا ٕ
غ ًَ َِ ٩ؿ َِ ٤ـ ٔ ٥بِ ٔ ٩ز ُِر ًَ َة ًَ َِ ُ ٩

ًَ ِ ٩أَبٔي َرا ٔط ٕذ ا ُِ ٟحَ ِ ََاِ ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ِب ٕ ١أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩أَک ِ ِٔ َٟ ١ح َّٔ ٥
اٟـبِّ
دمحم نب وعػ ،مکح نب انعف ،انب ایعش،

ضمض

م نب زرہع ،رشضی نب دیبع اوبرادش ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنوگہاھکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبوعػ،مکحنبانعف،انبایعش،

ضمض

منبزرہع،رشضینبدیبعاوبرادش،

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

ةحریاھکےنےکایبؿںیم
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ةحریاھکےنےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 397

راوی ٓ :ـ ١ب ٩سہ ،١ابزاہی ،٥بً ٩بذاٟزح ٩٤ب٣ ٩ہذی ،بزیذ ،ب٤ً ٩ز ب ٩سٔی٨ہ،

 ١بِ َُ ٩س ِض َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ابِ ِٔ ٣َ ٩ضذ ٓ ٕ
ٔی َح َّذثَنٔي ب ُ َزیِ ُط بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٔٔی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
َج ِّذظ ٔ َٗا َ ٢أَکَُِ ٠ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٟ ٥َ ٠ح َُ ٥ح َب َاری
لضفنبلہس،اربامیہ،نبدبعارلنمحنبدہمی،ربدی،نبرمعنبہنیفس،رفامےتںیہہکںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےکاسھتةحریاکوگتشاھکای۔
رافی  :لضفنبلہس،اربامیہ،نبدبعارلنمحنبدہمی،ربدی،نبرمعنبہنیفس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشحاتاالرضےکاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رشحاتاالرضےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 398

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤یُ ،١اٟب ب ٩ححزہ٘٠٣ ،ا ٦ب ٩ت٠ب ،اپ٨ے واٟذ ت٠ب

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َُاُ ٔ ٟب بِ َُ ٩ح ِح َز َة َح َّذثَنٔي ُٔ َ٘ ٠ِ ٣ا ٦بِ ُ ٩اَّ ٟتٔ٠بِّ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ػ ٔح ِب ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َح ّی٤ا
ق َت ِ ٔ
ْشة ٔاْلِ َ ِر ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠أَ ِس ََ ٔ ٟ ٍِ ٤ح َ َ

ومیسنباامسلیع،اغبلنبرجحہ،ملقاؾنبت،اےنپفادلتےسرفاتیرکےتںیہہکفہرفامےتںیہہکںیموضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھت(اکیفرعہص)راہنکیلںیمےنرشحاتاالرضےکابرےںیمرحتماکمکحںیہنانس۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اغبلنبرجحہ،ملقاؾنبت،اےنپفادلت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رشحاتاالرضےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 399

ًیسي ب٤٧ ٩ی٠ہ
راوی  :ابو ثور ابزاہی ٥بْ ٩اٟذ ،سٌیذ ب٨٣ ٩ؼورً ،بذاٌٟزیز ب٣ ٩ح٤ذ ٰ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ثَ ِورٕ إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ا ِٔ ٠ِ َ َٟب ُّي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِٔ ً ٩یسي بِ ٔ٩
ِ ٤َُ ٧ی ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨ذ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ َُشئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١أَک ِ ٔ ١ا ِٔ ُٔ ٨ِ ُ٘ ٟذ َٓ َت ََل ُٗ ِ ََ ١أَ ٔج ُذ ٓ ٔ َامی أُوحٔ َي إلٔ َ َّي َُّ َ ٣
َح ّ٣ا ِاْلیَ َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ِک ً ٔ َِ ٨ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََْ ٢بٔی َث ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟخ َبائ ٔثٔ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إ ٔ ِ٪
َط ِی ْخ ً ٔ َِ ٨ذ ُظ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و ُ ٢ذُ ٔ َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا َ٣َ ٢ا ِ َ ٧ ٥َِ ٟذرٔ
کَ َ
اوب وثر اربامیہ نب اخدل ،دیعس نب وصنمر ،دبعازعلسی نب دمحم ٰیسیع نب تمیلہ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک
ُ
مَّ ًم ،زپیھ رافی ےتہک
فح ِإ َ َّل ُ َ ر
ق َل َأ ِ ُ د
ح ف ِبمَا ُأ ِ َ
اپس اھت وت آپ ےس قیفدد ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت انب رمع ےن رقآؿ رکمی یک آتی ْ
ںیہ ہک اکی وبڑاھ صخش اؿ ےک اپس اھٹیب وہا اھت اس ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس ےہ وضحر ےک
اسےنماساکذترکہوہوتآپےنرفامایہکہیاکیاناپکاجونرےہدنگےافراناپکاجونرفںںیمےس۔وتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
ےن رفامای ارگ وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ااسی رفامای ےہ وت سب رھپ ااسی یہ ےہ شیج آپ ےن رفامای(ینعی اناجزئ) سج اکںیمہ
ملعںیہنےہ۔
رافی  :اوبوثراربامیہنباخدل،دیعسنبوصنمر،دبعازعلسینبدمحمٰیسیعنبتمیلہ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجباھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وجباھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 400

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاہلل ،جزیز ب ٩حازً ،٦بذاہلل بً ٩بیذً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩ابي ً٤ارہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ا ُِ ٟخزَاعٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦بذٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ َّ٤ا ٕر ًَ ِ٩
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ٔ ٓ ١یطٔ َِ ٛب ْع إٔذَا َػا َد ُظ
اٟـبُ ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َػ ِی ْذ َویُ ِح ٌَ ُ
َح ُ٦
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
دمحمنبدبعاہلل،رجرینباحزؾ،دبعاہللنبدیبع،دبعارلنمحنبایبامعرہےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہہکںیمےنوضحرارکؾیلص
اہللہیلع فآہلفملسےسوجب ےک ابرےںیمدرایتف ایکوتآپ ےنرفامایہکفہاکشرافرارگ رحمؾ(رحاؾیکاحتلفاالصخش) اےساکشر
رکےوتاکیدہبن(دؾ)ںیمدایاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،رجرینباحزؾ،دبعاہللنبدیبع،دبعارلنمحنبایبامعرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دردنفںےکاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دردنفںےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 401

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوادریص ،ابوثٌ٠بہ،

ٔیص ا َِ ٟخ ِو ََِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟخظَ نٔ ِّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِدر َ

اب َّٔ ٩ِ ٣
اٟشبُ ٍٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧

یبنعق ،امکل ،انب اہشب ،اوبادرسی ،اوب ہبلع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ رہ

داوتنںفاےل(ریچاھپڑرکےنفاےل)دردنفںےکاھکےنےس۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،اوبادرسی،اوب ہبلع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دردنفںےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 402

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،ابوبْش٣ ،ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ،٪ابً ٩باض

ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِْشٕ ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ

اٟشبُ ٍٔ َو ًَ ِ ٩کُ ِّ١ذٔی ِٔ ٣خَ٠بٕ َّٔ ٩ِ ٣
اب َّٔ ٩ِ ٣
اٟلي َِ ٔ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧

دسمد،اوبوعاہن،اوبرشب،ومیمؿنبرہماؿ،انبابعسےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایرہداوتنں
فاےلدردنفںےکاھکےنےسافررپدنفںںیمرہہجنپ(ےساکشررکےنفاےل)ےکاھکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اوبرشب،ومیمؿنبرہماؿ،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دردنفںےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 403

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ؼفي٣ ،ح٤ذب ٩رحب٣ ،زوا ،٪ب ٩روبہً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩ابي ًوٖ ،رسو ٢اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َّ
ا ٪بِ ُٔ ٩ر ِؤبَ َة اَّ ٟت ِِٔ ٔ ٠ب ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ
رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیذ ِّٔی ًَ ِِ ٣َ ٩ز َو َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفي ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ َ ٩
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِو ٕ
اب ٔ٩ِ ٣
ِک َب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََ ََ َی ٔح ُّ ١ذُو ٕ َ ٧
ٖ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذا ٔ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ذٔی َ ٔ
ِّ
ِقو ُظ َٓإ ٔ َّ٪
ار اْلِ َصَِّ ٔ ُّي َو ََ اَ َ٘ ٠ُّ ٟل ُة ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٌَٔ ٣ُ ٢اصَ ٕذ إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ی ِش َت ِِنٔ َي ًَ َِ ٨ضا َوأَ ُّی َ٤ا َر ُج َٕ ١ؿ َ
اٟش َبا َٔ َو ََ ا ِٟحٔ َُ ٤
اٖ َٗ ِو ّ٣ا ََٓ ٥َِ ٠ی ِ ُ

َ
َقا ُظ
َُ ٟط أ ِ ٪ی ٌُِ٘ ٔ َب ُض ِ ٥بِٔ ٔ٤ث َٔ ٔ ١

دمحمنبیفصم،دمحمنبرحب،رمفاؿ،نبرفہب،دبعارلنمحنبایبوعػ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہک
آپےنرفامایآاگہروہدردنفںںیم ےسداوتنں(ےسریچاھپڑرکےن)فاےلاجونرالحؽںیہنںیہافرہنیہرہشیدگاھاجزئےہافر
ہنیہیسکذیماکرفاکراہتسںیمزپاوہامؽاجزئےہاالہیاسےناےساکیبرھجمسرکاسےسالرپفایہرکدیوہ۔افروجیھبصخشیسکوقؾ
اکامہمؿوہاافررھپفہوقؾاسیکامہمدناریہنرکےوت ےکشاسےکےیلاجزئےہہکزربدیم اؿےساینپامہمدناریےکدقبر
فوصؽرکے(ہیادتباءاالسؾںیممکحاھتابوسنمخوہایگ)۔
رافی  :دمحمنبیفصم،دمحمنبرحب،رمفاؿ،نبرفہب،دبعارلنمحنبایبوعػ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دردنفںےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 404

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،اب ٩ابي ًذی ،ابي رعوبہًَّ ،ي ب ٩ح٣ ،٥ٜی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ،٪سٌیذ ب ٩جبيَ ،ابً ٩باض

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ًَذ ٓ ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔذ بِ ٔ٩
رعوبَ َة ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٔ َٜی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ َوََ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َِ َْ ٦یَ َ ََ َٗا َ ٢أَ ََ ََ َی ٔح ُّ ١ذُو ٕ َ ٧
ُج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ِقو ُظ َٓإ ٔ َُّ َٟ ٪ط أَ ِ٪
ار اْلِ َصَِّ ٔ ُّي َو ََ اَ َ٘ ٠ُّ ٟل ُة ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٌَٔ ٣ُ ٢ا َص ٕذ إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ی ِش َت ِِنٔ َي ًَ َِ ٨ضا َوأَ ُّی َ٤ا َر ُج َٕ ١ؿ َ
ا ِٔ ٟح َُ ٤
اٖ َٗ ِو ّ٣ا ََٓ ٥َِ ٠ی ِ ُ

َقا ُظ
ی ٌُِ٘ ٔ َب ُض ِ ٥بِٔ ٔ٤ث َٔ ٔ ١

دمحمنباشبر،انبایبدعی،ایبرعفہب،یلعنبمکح،ومیمؿنبرہماؿ،دیعسنبریبج،انبابعسےسذموکرہابالدحثییہرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،ایبرعفہب،یلعنبمکح،ومیمؿنبرہماؿ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دردنفںےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 405

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،اب ٩ابي رعوبہ ،ح٣ ،٥ٜی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ،٪سٌیذ ب ٩جبيَ ،ابً ٩باض

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ًَذ ٓ ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔذ بِ ٔ٩
رعوبَ َة ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٔ َٜی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ َو ًَ ِ ٩کُِّ١
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َِ َْ ٦یَ َ ََ ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
ُج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ذٔی ِٔ ٣خَ٠بٕ َّٔ ٩ِ ٣
اٟلي َِ ٔ
دمحمنباشبر،انبایبرعفہب،مکح،ومیمؿنبرہماؿ،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
وزفہربیخےکدؿرہداتنفاےلدردنےےکاھکےنےسافرہجنپےساکشررکےنفاےلرپدنےےکاھکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبرعفہب،مکح،ومیمؿنبرہماؿ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

دردنفںےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 406

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا٣ ،٪ح٤ذ ب ٩رحب ،ابوس٤٠ہ ،س٠امی ٪ب ٩س٠ی ،٥ػاٟح ب ٩یحیي ب٘٣ ٩ذا،٦

رح ٕب َح َّذثَنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕ ٩ِ ًَ ٥ػأ ٟحٔ بِ َٔ ٩ی ِحیَي بِ ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذأ ٦
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ َ ٩
ِک َب ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َْ ٥َ ٠یَ َ ََ َٓأ َ َت ِت
ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذأ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ذٔی َ ٔ
ی٩
رسًُوا إلٔ َي َحوَ ائ ٔزٔص َِٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَََ ََ َت ٔح ُّ ١أَ َِ ٣وا ُ ٢ا ٌَِ ٤ُ ٟا َص ٔذ َ
ا َِ ٟی ُضودُ َٓظَ َِ ٜوا أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اض َٗ ِذ أَ ِ َ
اٟش َبا َٔ َوک ُ ُّ ١ذٔی ِٔ ٣خَ٠بٕ َّٔ ٩ِ ٣
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟلي َِ ٔ
رح ْاَِ ٠ًَ ٦ی ٥ِ ُٜحُ ُ٤زُ اْلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة َو َْ ِیَ ُ٠ضا َوبٔ َِاَ ُٟضا َوک ُ ُّ ١ذٔی ٕ َ ٧
إ ٔ ََّ ب ٔ َح ِّ٘ َضا َو َ َ

رمعف نب امثعؿ ،دمحم نب رحب ،اوبہملس ،امیلسؿ نب میلس ،اصحل نب ییحی نب دقماؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاہجدںیمرشکیاھتربیخےکومعقرپ۔آپےکاپسربیخےکوہیدآےئافراکشتییک
ہک ولوگں ےن اؿ ےک اجونرفں ےک ابڑے دلجی ںیم ولٹ ےیل ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ربخدار! ذیم
اکرففںےکاوماؽانقحانیلاجزئںیہنافرمترپآابدیےک دگےھ،وھگڑےافررچخاھکانرحاؾےہ۔افررہداتنےساکشررکےنفاال
دردنہافررہہجنپےساکشررکےنفاالرپدنہاناجزئےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،دمحمنبرحب،اوبہملس،امیلسؿنبمیلس،اصحلنبییحینبدقماؾ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دردنفںےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 407

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤ذ بً ٩بذا٠٤ٟکً ،بذاٟززا٤ً ،ٚزو ب ٩زیذ،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٚز بِ َٔ ٩زیِ ٕذ اٟؼَّ ٌَِ ٨اِ ٔ ِّي أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا اٟزُّبَي َِ ٔ

ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟض ٔ ِّز َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ ١ا ِٟض ٔ ِّز َوأَک ِ ٔ ١ثَ ََ ٔ ٨٤ضا

ادمح نب لبنح ،دمحم نب دبعاکلمل ،دبعارلزاؼ ،رمعف نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلب یک تمیق ےنیل
ےسعنم رفامایےہ۔دمحم نبدبعاکلمل(اکیرافی ںیہاسدحثیےک)رفامایہک یلبےک اھکےنےس افراس یک تمیقےک اھکےن ےس
عنمرفامایےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبدبعاکلمل،دبعارلزاؼ،رمعفنبزدی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آابدیےکدگوھںاکوگتشاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
آابدیےکدگوھںاکوگتشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 408

راوی ً :بذاہلل ب ٩ابي زیادً ،بیذاہلل ،ارسائی٨٣ ،١ؼورً ،بیذ ب ٩ابي حشً ،٩بذاٟزحُ ،٩٤اٟب ،ب ٩ابحز،

رسائ ٔی َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٕذ أَبٔي ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔي زٔیَاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َُأ ٔ ٟب بِ ٔ ٩أَبِ َح َز َٗا َ ٢أَ َػابَت ِ َ٨ا َس َْ ٨ة َٓ ٥َِ ٠یَ ٩ِ ُٜفٔي َ٣الٔي َط ِی ْئ أُك ِ ٌٔ ُ ٥أَصَِّٔي إ ٔ ََّ َط ِی ْئ ُٔ ٩ِ ٣ح ُ٤ز ٕ َو َٗ ِذ ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رح ََُّ ُٟ ٦ح َو ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاْلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ َٓأ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َػابَت ِ َ٨ا َّ
اٟش َُ ٨ة َو٥َِ ٟ
ک َٔ ٩ِ ٣سٔ٤ي ٔن حُ ُ٤ز ٔ َک َٓإٔ٤َ َّ ٧ا
ک َ َّ
رح َِ ٣ت ُ ُٟح َو ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاْلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أَكٌِ ِٔ ٥أَصِ ََ ٠
یَ ٩ِ ُٜفٔي َ٣الٔي َ٣ا أُك ِ ٌٔ ُ ٥أَصَِّٔي إ ٔ ََّ س َٔ٤ا ُ ٪ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َوإَٔ َّ ٧
ِق َی ٔة َی ٌِنٔي
َ َّ
رح ِ٣ت َُضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َٔ ١ج َّوا ٔ ٢ا ِِ َ ٟ

دبع ا ہلل نب ایب زاید ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،وصنمر،دیبع نب ایب نسح ،دبعارلنمح ،اغبل ،نب ارجب ،رفامےت ںیہہک ںیمہ اکی رمہبت طحق

القحوہایگوتریمےاپساےنپرھگفاولںوکالھکےنےکےیلوساےئدنچدگوھںےکافرھچکہناھتافراسےسلبقوضحریلصاہللہیلع
فآہلفملسرھگ ولیدگوھںےکوگتشےسعنمرفامےکچےھت،انچہچنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہاافرںیمےنرعض
ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ طحق القح وہ ایگ ےہ افر ریمے امؽ ںیم (رھگ فاولں وک الھکےن ےک ےیل وساےئ دنچ رفہب
دگوھںےکھچکںیہنےہآپےن رفامایہکاےنپرھگفاولںوکالھکؤاےنپومےٹدگوھںںیمےس۔اسےیلہکںیمےنکشیباسےیل
اںیہنرحاؾایکاھتہکہییتسبںیمومعاموھگےتمر ےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبایبزاید،دیبعاہلل،ارسالیئ،وصنمر،دیبعنبایبنسح،دبعارلنمح،اغبل،نبارجب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
آابدیےکدگوھںاکوگتشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 409

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩دی٨ار،

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩دٔی َ٨ارٕ أَ َِْ َ ََِٔي َر ُج َْ ٩ِ ًَ ١جابٔز ٔبَ ِٔ ًَ ٩بذٔ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح َش ٕ ٩ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َح َّذثَ َ٨ا َحح ْ
اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َِ َْ ٦یَ َ ََ ًَ ِ ٩أَ َِ٧ ٪أِک ُ َُ ُٟ ١ح َو ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َوأَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ٧ ٪أِک ُ َُ ُٟ ١ح َو ٦ا َِ ٟخ ِی َٔٗ ١ا َ٢
ًَ ِْ ٤زو َٓأ َ َِْ َ َِ ُت َص َذا ا َِ ٟخَ َ ََ أَبَا َّ
ض
اٟظ ٌِ َثا ٔ
َح یُزٔی ُذ ابِ ََّ ًَ ٩با ٕ
ا ٪ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜا َِِٟٔٔار ُّٔی ٓ ٔی َ٨ا َی ُ٘و ُ ٢صَ َذا َوأَب َي ذََ ٔ ٟ
ئ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢ذ ک َ َ
ک ا َِ ٟب ِ ُ

اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،رمعفنبدانیرےسرمفیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسابتےسعنمرفامایےہ
ہک مہ دگوھں اکوگتش اھکںیئ ،افرںیمہ مکح دای ہک وھگڑفں اکوگتش اھکںیئ،رمع نب دانی رفامےت ںیہہک ںیم ےن ہیدحثی رضحت
اوبااشعشلء وک التبیئ وت اوہنں ےن رفامایہک مکح افغری یھبیہی رفامےت ےھت نکیلاس رحب ملع(رضحت انب ابعس) ےن اس اک ااکنر رفامای
ےہ(ہکوھگڑےالحؽںیہ)

رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،رمعفنبدانیر،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
آابدیےکدگوھںاکوگتشاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 410

راوی  :سہ ١ب ٩بَار ،وہیب ،اب ٩كاؤض٤ً ،زو ب ٩طٌیب،

ض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى
 ١بِ ُ ٩بَََّا ٕر َح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َس ِض ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َِ َْ ٦یَ َ ََ ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاْلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ َو ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََّل َٔ ٟة ًَ ُِ ٩ر ُٛوب ٔ َضا َوأَک ِ ِٔ َٟ ١حَ ٔ٤ضا
لہس نب اکبر ،فبیہ ،انب عاؤس ،رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ رھگولی دگوھں
ےکوگتشےکاھکےنےسافراجنتسوخراجونررپوساریرکےنافراساکوگتشاھکےنعنمرفامایےہ۔
رافی  :لہسنباکبر،فبیہ،انبعاؤس،رمعفنببیعش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈٹیاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ڈٹیاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 411

راوی ٣ :ح٤ذ بَ ٩فد ،اب ٩زبز ،س٠امی ،٪ابوًث٤ا ٪س٤٠ا٪

َّ
َّ َ
َّ َ
ا٪
ا ٪اِ ٨َّ ٟضذ ِّٔی ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ
رف ٔد ا َِ ٟب ِِ َذاد ٔ ُّی َحذث َ٨ا ابِ ُ ٩اٟزِّبِز ٔ َٗا َٔ ٪حذث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َزاد ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِٛثََُ ُجُ٨ود ٔاہللٔ ََ آکُُ ُ٠ط َو ََ أ ُ َ ِّ
رح ُُ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ
ا٪
ِک َسَ ٤َِ ٠
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی ِذ ُ ِ

دمحم نب رفج ،انب زرب ،امیلسؿ ،اوبامثعؿ املسؿ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڈٹی ےک ابرے ںیم
وساؽایکایگرفامایہکاہللاعتیلےکتہبےسرکشلاےسیںیہہکںیمہناںیہناھکاتوہںافرہنیہاںیہنرحاؾرقارداتیوہں۔اامؾاوبداؤد
رفامےت ںیہہکاسدحثیوکرمتعمےناےنپفادلےساوبامثعؿایدہنینعایبنلےکرطقیےسرفاتیایکےہافراملسؿافریساکذرک
ںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبرفج،انبزرب،امیلسؿ،اوبامثعؿاملسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ڈٹیاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 412

راوی  :نص بًَّ ٩يًَّ ،ي بً ٩بذاہلل ،زِکیا ب ٩یحیي ب٤ً ٩ارہ ،ابوًوا ،٦ابوًث٤ا٪

ا٪
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َو ًََّ ٔ ُّي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َز َ ٔ
ِکیَّا بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِّ ٌَ ٟوا ٔ ٦ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
اس ُ٤طُ َٓائ ْٔذ
اِ ٨َّ ٟضذ ِّٔی ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ ََ٘ َٓ ١ا َِ ٣ٔ ٢ث َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِٛثََُ ُج ِ٨ذٔ اہللٔ َٗا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي ِ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َِ ٟ ٥َ ٠
َی ٌِنٔي أَبَا ا َِّ ٌَ ٟواَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِّ ٌَ ٟوا ٩ِ ًَ ٔ ٦أَبٔي ًُ ِث ََ ٤

ا٪
ِک َسَ ٤َِ ٠
َی ِذ ُ ِ

رصن نب یلع ،یلع نب دبع اہلل ،زرکای نب ییحی نب امعرہ ،اوبوعاؾ ،اوبامثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
ڈٹی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وت ااسی یہ رفامای ہک سگہتش دحثی ےک لثم۔ نکیل ونجد ےک اجبےئ دنج اہلل رفامای۔ یلع نب دبعاہلل
رفامےتںیہہکاوباوعلاؾازجلاراکانؾافدئاھت۔ اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکامحدنبہملسےناوباوعلاؾےساوبامثعؿدہنی
نعایبنلےکرطقیےسایبؿایکےہافراملسؿاکذرکںیہنایک۔
رافی  :رصننبیلع،یلعنبدبعاہلل،زرکاینبییحینبامعرہ،اوبوعاؾ،اوبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینرپریتیتوہیئرمدہاحتلںیمیلھچماکمکح
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اپینرپریتیتوہیئرمدہاحتلںیمیلھچماکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 413

راوی  :اح٤ذ بً ٩بذہ ،یحیي ب ٩س٠ی ،٥اسٌ٤ی ،١ب ٩ا٣یہ ،ابوزبيَ ،جابز بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َّٕ ٥
اٟلائٔف ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ
ات ٓ ٔیطٔ َوكََٔا ٓ َََل َتأِک ُُ٠و ُظ َٗا َ ٢أَبُو
َح أَ ِو َجزَ َر ًَ ِ٨طُ ََُُٓ٠و ُظ َو َ٣ا ََ ٣
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ َِ ٟقي ا َِ ٟب ِ ُ
ٔیث ُسِٔیا َُّ ٪
وب َو َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔأَ ِو َٗ ُٔو ُظ ًََّ َي َجابٔز ٕ َو َٗ ِذ أ ُ ِسَ ٔ ٨ذ َص َذا ا َِ ٟحذ ُ
ٔیث أَی ِّـا
اٟث ِور ُّٔی َوأَ ُّی ُ
َدا ُود َر َوی َص َذا ا َِ ٟحذ َ َ
َٔ ٩ِ ٣و ِجطٕ َؿٌ ٕ
ٔیٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ادمحنبدبعہ،ییحی نبمیلس،اامسلیع،نب اہیم،اوبزریب،اجرب نبدبعاہللےس رفاتیےہ ہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہک دنمسر وج ھچک از وخد ڈاؽ دے ای اس اک اپین مک وہ اجےئ وت اےس اھک ایل رکف افر وج اس ںیم رم اجےئ افر اپین ےک افرپ آ اجےئ وت اےس
تم اھکؤ ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک رضحت ایفسؿ وثری ریض اہلل اعتیل ہنع ،اویب افر امحد ےن اوبازلریب ریض اہلل
اعتیل ہنع ےس رفاتی یک ےہ افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رپ اےس وموقػ ایک ےہ افر اس دحثی اک اکی رطقی انب ایب ذبئ

نعایبازلریبنعاجربدنعایبنلفاالےہاےسدنسایھبرفاتیایکایگےہنکیلفہنمفہجفیعضےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،ییحینبمیلس،الیعمس،نباہیم،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اپینرپریتیتوہیئرمدہاحتلںیمیلھچماکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 414

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابویٌٔور ،اب ٩ابي اوفيَ ،ف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ًبذاہلل ب ٩ابي اوفي

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي َی ٌِ ُٔو ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔي أَ ِوفَي َو َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َزاد ٔ َٓ َ٘ا ََُ ٢زَ ِو ُت ٍََ ٣
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠س َّٔت أَ ِو َس ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
ت َٓ٨َّ ُٜا َ٧أِکُُ ُ٠ط َُ ٌَ ٣ط
صفح نب رمع ،ہبعش ،اوبوفعیر ،انب ایب افیف ،رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس انس ںیم ےن اؿ ےس ڈٹی ےک
ابرےںیموساؽایکوتاوہنںےنرفامایہکںیمےنیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتھچایاستوزفاتںیمرشتکیکسپ
مہآپےکاسھتاےساھکایرکےتےھت۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوبوفعیر،انبایبافیف،رفامےتںیہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرمداراھکےنرپوبجمروہاجےئ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

وجرمداراھکےنرپوبجمروہاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 415

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،س٤اک ب ٩رحب ،جابز ب ٩س٤زہ

رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َ٧زَ َ ٢ا َِّ َ ٟ
َح َة َو َُ ٌَ ٣ط أَصُِ ُ٠ط
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َو َو َُ ٟذ ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١إ ٔ ََّ٧ ٪ا َٗ ّة ل ٔي َؿ َِّ ٠ت َٓإ ٔ َِ ٪و َج ِذ َت َضا َٓأ َ ِٔ ٣شَ ِٜضا ٓ ََو َج َذصَا َٓ ٥َِ ٠یَحٔ ِذ َػاح َٔب َضا ٓ ََ٤ز ٔ َؿ ِت َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَتُطُ
َ
اسِ ُ٠خ َضا َحتَّي نُ َ٘ ِّذ َد َط ِح ََ ٤ضا َو َِ ٟح ََ ٤ضا َوَ٧أِک ُ َُ ٠ط َٓ َ٘ا ََ ٢حتَّي أَ ِسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َحصَا َٓأبَي َٓ َِ َ٘ َٔ ٨ت َٓ َ٘اَِ ٟت ِ
اِ َ ِ ٧
ک َٗا ََٗ ََ ٢ا َُ٠ََُٓ ٢و َصا َٗا ََ َٓ ٢حا َئ َػاحٔبُ َضا َٓأ َ َِْ َ ََ ُظ ا َِ ٟخَ َ ََ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََّل
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َتا ُظ ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٨ِ ٔ ً ١ذ َک ُٔنّي ُی ِِٔ٨ی َ
ک
َح َت َضا َٗا َ ٢ا ِس َت ِح َی ِی ُت َٔ ٨ِ ٣
َُ ٨ِ ٛت ِ َ َ ٧
ومیسنباامسلیع،امحد،امسکنبرحب،اجربنبرمسہرفامےتںیہہکاکیصخشاےنپالہفایعؽےکاسھترحہںیمآایاسےساکی
آدیم ےنہک اگل ریمی اکی افینٹن مگ وہیئگ ےہ ارگ مت اےس ںیہک اپؤ وت اےنپاپس رفک انیل،سپ اس ےن افینٹن اپیل نکیل اس اک امکل ںیہن
الم۔اسانانءںیم فہافینٹنامیبر وہیئگ وتاسیکویبیےناہکہک اےسذحبرکڈاول۔اسےنااکنررکداییتحےک فہافینٹنرم یئگ رھپاسیک
ویبیےناہکہکاسیکاھکؽ ااترفاتہکادنرےسایکسرچیب افراس ےکوگتشوکاکنؽرک مہکشخرکںیلافر اےس اھکںیئفہےنہک اگل
اہیںکتہکںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابرےںیموساؽہنرکولں۔سپفہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپسآایافرآپےسوساؽایکآپےنرفامایہکایکاہمترےاپسوکیئایسی ینغتسرکےنفایلزیچےہوجںیہمتاسےس ینغتسرک
دے اس ےن اہک ہک ںیہن رفامای ہک سپ اےس اھکول ،رافی ےتہک ںیہ ہک ایس انانء ںیم افینٹن اک امکل آ ایگ وت اس ےس اسر اہصق ایبؿ ایک فہ
ےنہکاگلہکمتےناےسذحبویکںںیہنایکفہےنہکاگلہکںیمےنآپےسرشؾیکفہجےساےسذحبںیہنایک۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،امسکنبرحب،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

وجرمداراھکےنرپوبجمروہاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 416

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہللٓ ،ـ ١ب ٩دٛينً٘ ،بہ ب ٩وہب بً٘ ٩بہ،

 ١بِ ُ ٩دُ َٛي ِ ٕن َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩وص ِٔب بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي یُ َح ِّذ ُث
َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ

ًَ ِ ٩ا َِ ُٔ ٟح ِی ٍٔ ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی أََّ٧طُ أَتَي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا یَ ٔح ُّ٨َ َٟ ١ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة َٗا َ٣َ ٢ا ك َ ٌَا ُ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ِ ُٜ٣ا
َاک َوأَبٔي ا ُِ ٟحو َُ َٓأ َ َح َُّ َٟ ١ض ِ ٥ا ِِ ٤َ ٟی َت َة ًََّ َي
َرس ُظ لٔي ًُ ِ٘ َب ُة َٗ َذ ْح ُ ُِذ َو ّة َو َٗ َذ ْح ًَ ٔظ َّی ّة َٗا َ ٢ذ َ
َن ِِت َب ٔ َُ ٙو َن ِؼ َلبٔحُ َٗا َ ٢أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ َّ ٓ ٥
َص ٔذظ ٔا َِ ٟحا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو َدا ُود ا َِِ ٟبُ ُ
آَخ اَ ٨َّ ٟضارٔ َواٟؼَّ بُو ُح ٔ ٩ِ ٣أَ َّو ٔ ٢اَ ٨َّ ٟضارٔ
ؤ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٚ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،لضف نب دنیک،ہبقع نب فبہ نب ہبقع ،رفامےت ںیہہکفہ وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس رشتفی
ےلےئگافررعضایکہکآپرامرے ےیلایکرمداراکاھکانالحؽرکےتوہ؟رفامایہکاہمترااھکانایک؟اوہنںےناہکہکاشؾوکایپہلرھب
دفدھافرحبصوکایپہلرھبدفدھ۔اوبمیعنرفامےتںیہہکہبقعنبفبہےناسیکرشتحیںیمھجمےسایبؿایکحبصوکاکیایپہلافراشؾ
وک اکی ایپہل اوہنں ےن اہک ہک ریم ے ابپ یک مسق ںیم وھباک یہ راتہ وہں۔ انچہچن اس احتل ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےناؿےکےیلرمداروکالحؽرقارددیای۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،لضفنبدنیک،ہبقعنبفبہنبہبقع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرطحےکاھکےناکیفتقںیمعمجرکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دفرطحےکاھکےناکیفتقںیمعمجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 417

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاٌٟزیز ب ٩ابي رز٣ہٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسي ،حشين ب ٩واٗذ ،ایوب٧ ،آٍ،

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي رٔزِ ََ ٣ة أَ َََََِْ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسي ًَ ِ ٩حُ َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ًُ ََ ٤ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ود ٔ ِد ُت أَ َّ٨ِ ٔ ً ٪ذٔی ُْ ِبزَ ّة بَ ِی َـا َئ ٔ ٩ِ ٣ب ُ َّزة ٕ َس َِ ٤زا َئ َُّ ٠َ ٣ب َ٘ ّة بٔ َش َِ ٩ٕ ٤و َٕ َ َٟن
اَ ٪ص َذا َٗا َ ٢فٔي ًُ َّٔ ٜة َؿ ٕٓب َٗا َِ ٢ارٓ ٌَِطُ
َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوََّ ٓٔ ٦ات َخ َذ ُظ َٓ َحا َئ بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢فٔي أَ ِّی َط ِی ٕئ ک َ َ
دمحمنبدبعازعلسینبایبرزہم ،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،اویب،انعفےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہک دیفسرفیٹدنگؾ ےکآےٹیک وجدفدھ افر یھگ ںیم ڑپچیوہےھجم دنسپ ےہہک ریمےاپسوہ ،اس انانء ںیماکی آدیمولوگں
ںیم ےس ڑھکا وہا افر ایسی رفیٹ انب رک وضحر یک دخ تم ںیم الای ،آپ ےن وپاھچ ہک اس یھگ وک سک زیچ ںیم راھک اھت فہ ےنہک اگل ہک وگہ یک
اھکؽےکزیکشمہںیم،رفامایہکاےسااھٹول۔(اسرکاتہیکفہجےسوجآپوکوگہےسیھت)۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلسینبایبرزہم،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،اویب،انعف،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رینپاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رینپاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 418

راوی  :یحیي ب٣ ٩وسي ،ابزاہی ٥بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ب٨٣ ٩ؼور ،طٌبي ،اب٤ً ٩ز

وسي ا َِ ٟب ِ٠خٔي َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أتُ َٔي أ ٨َّ ٟب ُّي
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٣ُ ٩
ُّ
وک ٓ ََذ ًَا بٔ ٔش ِّٜي ٕن ٓ ََش ََّّم َو َٗ َل ٍَ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُحب ِ َٕ ٨ة فٔي َتبُ َ
ییحینبومیس،اربامیہنب ،ہنی،رمعفنبوصنمر،یبعش،انبرمعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم

وبتکںیمرینپالایایگآپےنڑھچیوگنمایئافرمسباہللزپھرکاےساکاٹ۔
رافی  :ییحینبومیس،اربامیہنب ،ہنی،رمعفنبوصنمر،یبعش،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسہکاکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رسہکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 419

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہٌ٣ ،اویہ ب ٩ہظا ،٦سٔیا٣ ،٪حارب ،جابز حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حار ٔٔب بِ ٔ ٩دٔثَا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي

اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ن ٌِٔ َِ ٥اْل ٔ َد ُا ٦ا َِ ٟخ ُّ١

امثعؿنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،احمرب،اجربوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿرکےتںیہہکآپےنرفامایہک
رتہبنیاسنلرسہکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،احمرب،اجربوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
رسہکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 420

راوی  :ابو وٟیذ٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہی٣ ،٥ثني ب ٩سٌیذ ،ك٠حہ ب٧ ٩آٍ ،جابز اض س٨ذ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ َٗ ٥اَ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثنَّي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ
اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ن ٌِٔ َِ ٥اْل ٔ َد ُا ٦ا َِ ٟخ ُّ١
اوبفدیل،ملسمنباربامیہ،ینثمنبدیعس،ب ہحنبانعف،اجرباسدنسےسیھبیہیدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبفدیل،ملسمنباربامیہ،ینثمنبدیعس،ب ہحنبانعف،اجرباسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسہلاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نسہلاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 421

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،لاء ،اب ٩ابي رباح ،جابز بً ٩بذاہلل

اب َح َّذثَنٔي ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔي َربَا ٕح أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بذٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ َ ١ثُو ّ٣ا أَ ِو َب َؼ َّل ََِٓ ٠ی ٌِ َتز ٔ ِ٨َ ٟا أَ ِو َ ٔ ٟی ٌِ َتز ٔ ِِ ٣َ ٢شحٔ َذَ٧ا َو َِ ٟی ِ٘ ٌُ ِذ فٔي

ُ
ات ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ُ٘و ََٔ ٓ ٢و َج َذ ََ ٟضا رٔی ّحا ٓ ََشأ َ ََٓ ٢أ ُ َِْ ٔ ََ ب ٔ َ٤ا ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ُ٘و َٔ٘ َٓ ٢ا ََِّ َ ٢قبُو َصا إلٔ َي َب ٌِ ٔف
رض ْ
بَ ِیتٔطٔ َوإُٔ َّ ٧ط أت َٔي ب ٔ َب ِذ ٕر ٓ ٔیطٔ َْ ٔ َ
َرس ُظ ابِ َُ ٩وصِبٕ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ َ ٔ
أَ ِػ َحابٔطٔ ک َ َ
ِک َظ أَکََِ ٠ضا َٗا َ ٢ک ُ َِٓ ١إِِّٔي أَُ٧اظٔي َ ََ ٩ِ ٣تُ َ٨اظٔي َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ب ٔ َب ِذرٕ ٓ َّ َ
كَ َب ْٙ

ادمحنباصحل،انب فبہ،ویسن،انباہشب،اطعء،انب ایبرابح،اجرب نبدبعاہللےس رفاتیےہہکوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن نسہل اھکای ای ایپز اھکای وت فہ مہ ےس اگل وہ اجےئ ای رامری دجسم ےس لکن اجےئ افر اےنپ رھگ ںیم اھٹیب
رےہاکیرمہبتآپےکاپساکیربنتالایسجںیمفلتخمزبسویںاک اسگانبوہااھت،آپےناسںیمایپزفریغہیکوبوسحمسیک
وتاسےکابرےںیموپاھچوتآپوکالتبایایگہکاسںیمایکزبسایںںیہ۔آپےنرفامایہکاےسالفںاحصیبریضاہللاعتیلہنعےکوج
آپےکاسھتےھترقبیرکدایبجآپےنداھکیہکفہاحصیباساکاھکاندنسپرک رےہںیہوترفامایہکاےساھکؤ(ںیماسےیلںیہن
اھکات)ہکاؿےسرسوگیشرکاتوہںنجےسمتںیہنرکےت۔ادمحنبلبنحےتہکںیہہکانبفبہےندبریکریسفتابطؼےسیک۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعء،انبایبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نسہلاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 422

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب٤ً ،زو بْک ب ٩سوادہ ابوسٌیذ،

َ
َ
َ
یب َِ ٣ول َي ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ
ْک بِ ََ ٩س َوا َد َة َح َّذثَطُ أَ َّ ٪أَبَا ا٨َّ ٟحٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أ َِْ َ ََِٔي ًَ ِْ ٤زو أ َّ ٪بَ ِ َ

َ ١وٗٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُّوَ ٦وا َِ ٟب َؼ ُ
ِک ً ٔ َِ ٨ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟث ُ
َح َّذثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر َّٔی َح َّذثَ ُط أَُ َّ ٧ط ذُ ٔ َ
َّ
َّ
ُّو ٦أَ َٓت َ ِّ
ِق ِب َص َذا ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َذ َحتَّي
َوأَ َط ُّذ ذََ ٔ ٟ
ک ک ُ ُُّ ٠ط اٟث ُ
َُح ُُ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠کُُ٠و ُظ َو َ ٩ِ ٣أَک َ َُ ٠ط َََٔ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل َی ِ َ
یَ ِذ َص َب رٔی ُح ُط ٔ٨ِ ٣طُ
ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعفرکب نب وسادہ اوبدیعس ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک اسےنم نسہل اک ذترکہ
ایکایگافراہکایگہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿدفونںںیمیھبزایدہتخسنسہلےہ(دبوب ےکاابتعرےس)ایکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس رحاؾ رقار دےتی وہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےس اھکای رکف۔ مت ںیم ےس وج اےس اھکےئ وت فہ

رامریاسدجسمےکرقبیاسفتقکتہنآےئبجکتاسےکہنمےسنسہلیکدبوبہنیلچاجےئ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعفرکبنبوسادہاوبدیعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نسہلاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 423

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیزً ،ذی ب ٩ثابت ،زر ب ٩حبیعْ ،ذیٔہ،

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َباِ ٔ ِّي ًَ ًَِ ٩ذ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩زٔ ِّر بِ ُٔ ٩حب َ ِی ٕع ًَ ُِ ٩ح َذ ِی َٔ َة أَ ُه ُُّ ٨ط ًَ ِ٩
َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َٔ َ ١تُ َحا َظ ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة َجا َئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َت ِٔ ُُ ٠ط بَي ِ َن ًَ ِی َِ ٨یطٔ َو َ ٩ِ ٣أَک َ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ص ٔذظ ٔ
ِقبَِ ٣َ َّ٩شحٔ َذَ٧ا ثَ ََلثّا
ا َِ ٟب ِ٘ َٔ ٠ة ا َِ ٟخبٔی َث ٔة ٓ َََل َی ِ َ

امثعؿنبایبہبیش،رجری،دعینباثتب،زرنبشیبح،ذخہفیےسرفاتیےہزرنبشیبحریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکریماایخؽ
ےہہکرضحت ذحہفیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس رفاتیرکےت ںیہہکآپ ےنرفامایہکسجصخش ےن ہلبقرخوھتک
دای فہ ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس اک وھتک اس یک دونں آوھکنں ےک درایمؿ (اشیپین رپ) وہاگ افر وج صخش اس
دنگیزبسی(نسہلایایپز)وکاھکےئوتفہرامریدجسمےکرقبیہنےکٹھپنیتدؿکت۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،دعینباثتب،زرنبشیبح،ذخہفی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

نسہلاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 424

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١یحیي ً ،بیذاہلل ،اب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ َ١
َّ
ِقبَ َّ٩ا َِ ٤َ ٟشا ٔج َذ
َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔاٟظ َح َزة ٔٓ َََل َی ِ َ
ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل ،انبرمعےسرفاتیےہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکسجےناسدرتخ(نسہلایایپز
ںیمےساھکای)فہاسمدجےکرقبیہنآےئ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نسہلاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 425

راوی  :طیبا ٪بَ ٩فوخ ،ابوہَل ،٢ح٤یذ ،ب ٩ہَل ،٢ابو بزوہِ٣ ،يَہ ب ٩طٌبہ ،رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َفو َخ َح َّذثَ َ٨ا أبُو ص ََٔل َٕ ٢ح َّذث َ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُذ بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَکَُِ ٠ت ثُو ّ٣ا
َح َّذثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٪بِ ُُّ َ ٩
َٓأ َ َت ِی ُت َُ ٣ؼََّّي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِذ ُسب ٔ ِ٘ ُت ب ٔ َز ِٕ ٌَ ٛة َٓ َ٤َّ ٠ا َد َُِْ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َذ َو َج َذ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
َّ
َّ
ِقبَ َّ٨ا َحتَّي َی ِذ َص َب
رٔیحَ اٟثُّو٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ػ ََل َتطُ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ص ٔذظ ٔاٟظ َح َزة ٔٓ َََل َی ِ َ
رٔی ُح َضا أَ ِو رٔی ُح ُط َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗـ َٔی ِت اٟؼَّ ََلةُ ٔجئ ُِت إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َٟت ٌُِ ٔل َینِّي َی َذ َک

َ
َک ًُ ِذ ّرا
وب اٟؼَّ ِذرٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٟ ٪
َٗا ََٓ ٢أ ِد َُِْ ٠ت َی َذ ُظ فٔي ُٔ٤َٗ ٥ِّ ٛی ٔصي إلٔ َي َػ ِذرٔی َٓإٔذَا أََ٧ا َُ ٌِ ٣ؼ ُ
ابیشؿنبرففخ،اوبالہؽ ،دیم،نبالہؽ،اوبربفہ ،ریغہ نبہبعش،ریضاہللاعتیلہنع رفامےتںیہہکںیمےناکیرمہبتنسہلاھکایل
رھپںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدجسمآایگافرںیماکیرتعکاکوبسمؼنبایگاھت(اکیرتعکلکنیئگیھت)بجںیم
دجسمںیمدالخوہاوتوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےننسہلیکوبوسحمسرکیل،بجوضحریلصاہلل ہیلعفآہلفملساینپامنزےسافرغ
وہےئوترفامایہکسجصخشےنہیدرتخ(نسہلےس)اھکایفہاسیکوبمتخوہےنکترامرےرقبیہنآےئبجںیمےناینپامنز
وپری یک وت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا یک مسق اانپ
دتسرابرکاطعرفامےیئ(ینعیاانپاہھتڑباھےیئ)سپںیمےنآپاکدتسرابرکاینپصیمقیکآنیتسںیمدالخرکدایےنیسکتوت
ریماہنیسدنباھوہااھت۔آپےنرفامایہکریتےےیلذعرےہ۔
رافی  :ابیشؿنبرففخ،اوبالہؽ ،دیم،نبالہؽ،اوبربفہ ،ریغہنبہبعش،ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نسہلاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 426

راوی ً :باض بً ٩بذاٌٟوی ،٥ابوًا٣زً ،بذا٠٤ٟک ب٤ً ٩زْ ،اٟذ ب٣ ٩یرسہً ،لاء بٌ٣ ٩اویہ بَ ٩قة اپ٨ے واٟذ

رس َة َی ٌِنٔي ا َِّ ٌَ ٟل َار ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذثَ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
َّ
َّ
َّ
ِقبََّ٩
ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َّٔ ُ ٩
َق َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٩صا َتي ِ ٔن اٟظ َح َز َتي ِ ٔن َو َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ َُ ٠ض َ٤ا ٓ َََل َی ِ َ
َ
ُّو٦
َِ ٣شحٔ َذَ٧ا َو َٗا َ ٢إ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت ُِ ََ ٥ب ُ َّذ آکٔٔ٠یض ٔ َ٤ا َٓأ ٔ٣یتُوص َُ٤ا كَ ِبخّا َٗا ََ ٢ی ٌِنٔي ا َِ ٟب َؼ ََ ١واٟث َ
ابعسنبدبعامیظعل،اوباعرم،دبعاکلملنبرمع،اخدلنبرسیمہ،اطعءنباعمفہینبرقةاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکیبنارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونںدروتخں(نسہلفایپز)ےسعنمرفامایےہافررفامایےہوجاںیہناھکےئفہرامریدجسمےکرقبی

رہسگہنآےئافررفامایہکارگںیہمتاےسرضفریہاھکانوہوتاےساکپرکاںیہنامدف(ینعیاؿیکدبوبوکاکپرکزالئرکےکرھپاھکؤ)ینعی
ایپزافرنسہل۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،اوباعرم،دبعاکلملنبرمع،اخدلنبرسیمہ،اطعءنباعمفہینبرقةاےنپفادل
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نسہلاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 427

راوی ٣ :شذد ،جزاح ،ابووٛیٍ ،ابواسح ،ٙرشیکًَّ ،ي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رش ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟحزَّا ُح أَبُو َوٕ ٔ ٛ
یک ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَٗ ٦ا َُ٧ ٢ه ٔ َي ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ ١اٟثُّو ٔ ٦إ ٔ ََّ
یٍ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َٔ َ ٩ِ ًَ ٙ

ک بِ َُ ٩ح َِ ٨ب ٕ١
رشی ُ
َِ ٣لبُو ّْا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َ ٔ

دسمد،رجاح،اوبفعیک،اوبااحسؼ ،رشکی،یلعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکعنمایکایگنسہلےکاھکےنےساالہیہکاکپایوہاوہ،
اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیرشکینبلبنحںیہ۔(نجیکرفاتیہیےہ)۔
رافی  :دسمد،رجاح،اوبفعیک،اوباقحس،رشکی،یلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نسہلاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 428

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،حیوہ ب ٩رشیح ،ب٘یہ ،بحيَْ ،اٟذ ،ابي زیادْ ،یار ب ٩س٤٠ہ،

رشیِ ٕح َح َّذث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَحٔيَ ٕ ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔي زٔیَاد ٕ ْ َٔیارٔ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسي أَ َِْ َ َََ٧ا ح و َح َّذثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
َ
آَخ كَ ٌَإ ٦أَک َ َُ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَ ْأ ٓ ٦یطٔ َب َؼ ْ١
َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َسأ ًََ ٢ائٔظَ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟب َؼ َٔ٘ َٓ ١اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٔ ٪
اربامیہنبومیس،ویحہنبرشحی،ہیقب،ریحب،اخدل،ایبزاید،ایخرنبہملسےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاعہشئریضاہللاعتیل
ہنعےسایپزےکابرےںیمدرایتفایکوتاوہنںےنرفامایکشیبوضحر ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجآرخیاھکانانتفؽرفامایاس
اھکےنںیمایپزیھت۔
رافی  :اربامیہنبومیس،ویحہنبرشحی،ہیقب،ریحب،اخدل،ایبزاید،ایخرنبہملس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکراکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وجھکراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 429

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل ب٤ً ٩زب ٩حٔؽ٣ ،ح٤ذ ب ٩ابي یحیي  ،یزیذ ،یوسٕ بً ٩بذاہلل ب ٩سَل ٦حرضت یوسٕ ب٩
ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩سَل٦

ٕ بِ ٔ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩أَبٔي یَ ِحیَي ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
یذ اْلِ َ ًِ َورٔ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
رس ّة ِٔ ُْ ٩ِ ٣بز ٔ َطٌٔيَ ٕٓ ََو َؿ ٍَ ًََِ ٠ی َضا َت َِ ٤ز ّة َو َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔإ ٔ َد ُا٦
ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َْ َذ َ ِ ٔ ٛ
َص ٔذظ ٔ
اہرفؿ نب دبعاہلل نبرمعنب صفح ،دمحم نب ایب ییحی ،سیدی ،ویفس نب دبعاہلل نبالسؾ رضحت ویفس نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع

نبالسؾرفامےتںیہہکںیمےنوضحرارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکداھکیآپےنوجیکرفیٹاکاکیڑکٹاایلافراسرپوجھکروکراھک
افررفامایہکہی(وجھکر)اسنلےہاس(رفیٹ)اک۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہللنبرمعنب صفح ،دمحم نب ایبییحی  ،سیدی ،ویفس نب دبعاہلل نبالسؾ رضحت ویفس نب دبعاہلل ریض اہلل
اعتیلہنعنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وجھکراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 430

راوی  :وٟیذ بً ٩تبہ٣ ،زوا ٪ب٣ ٩ح٤ذ ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ہظا ٦ب ٩رعوہ،

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ًُُ ٩ت ِ َب َة َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّذثَنٔي صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی ْت ََ َت َِ ٤ز ٓ ٔیطٔ ٔج َیا َْ أَ ِصُ ُ٠ط
فدیلنبہبتع،رمفاؿنبدمحم،امیلسؿنبالبؽ،اشہؾنبرعفہےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہرھگ
سجںیموجھکرہنوہاسےکرےنہفاےلوھبےکںیہ
رافی  :فدیلنبہبتع،رمفاؿنبدمحم،امیلسؿنبالبؽ،اشہؾنبرعفہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکراھکےتفتقاےسدھکیرکاھکاناچےیہ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ

وجھکراھکےتفتقاےسدھکیرکاھکاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 431

راوی ٣ :ح٤ذ ب٤ً ٩زو ب ٩حی٠ہ ،س ٥٠بٗ ٩تیبہ ،ہ٤ا ،٦اسح ،ٙبً ٩بذاہلل ب ٩ابي ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ج َب ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِی َب َة أَبُو ُٗت َ ِی َب َة ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
ٔیَ َٓ ٙح ٌَ َُ ١ی َٔ ِّت ُظطُ یُ ِ ٔ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أتُ َٔي أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِ٤ز ٕ ًَت ٕ
وض ٔ٨ِ ٣طُ
اٟش َ
ْخ ُد ُّ
دمحم نب رمعف نب ہلیح ،ملس نب ہبیتق ،رامؾ ،ااحسؼ  ،نب دبعاہلل نب ایب ب ہح ،اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپسرپاینوجھکرالیئیئگوتآپےناےسایھچرطحداھکیافراسںیمرسسایںاکنانلرشفعرکدای۔
رافی  :دمحمنبرمعفنبہلیح،ملسنبہبیتق،رامؾ،اقحس،نبدبعاہللنبایبب ہح،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وجھکراھکےتفتقاےسدھکیرکاھکاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 432

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،ہ٤ا ،٦اسح ٙبً ٩بذاہلل ب ٩ابي ك٠حہ،

ا ٪یُ ِؤتَي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا َص َّْ ٤ا ٩ِ ًَ ٦إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ِک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔٓ ٔیطٔ دُو ْد ٓ ََذ َ َ

دمحمنبریثک ،رامؾ،ااحسؼنبدبعاہللنبایبب ہحےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسڑیکفںفایلوجھکرںیالیئ
اجیتںیھت،آےگرھپاسہقبدحثییہےکامدننایبؿایک۔

رافی  :دمحمنبریثک،رامؾ،اقحسنبدبعاہللنبایبب ہح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدہعفںیمیئکیئکوجھکرںیالمرکاھکان
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اکیدہعفںیمیئکیئکوجھکرںیالمرکاھکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 433

راوی  :واػ ١بً ٩بذاًََّي ،ابٓ ٩ـی ،١ابواسح ،ٙجب٠ہ ب ٩سحی ،٥اب٤ً ٩ز

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اْلِ َ ًَِّ َي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙج َب ََ ٠ة بِ ُٔ ٩س َح ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
َّ
َّ
ک
َقا ٔ ٪إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ت ِش َتأِذ ٔ َ ٪أَ ِػ َحابَ َ
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اْل ٔ ِ َ
فالص نب دبعاالیلع ،انب لیضف ،اوب ااحسؼ  ،ہلبج نب میحس ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یئک یئک
وجھکرفںوکاکیاسھتالمرکاھکےنےسعنمرفامایےہاالہیہکمتاےنپاسھتاھکےنفاولںےسااجزتےلول۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اوباقحس،ہلبجنبمیحس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرطحےکاھکونںوکالمرکاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دفرطحےکاھکونںوکالمرکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 434

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ابزاہی ٥ب ٩سٌذً ،بذاہلل ب ٩جٌرف،

رف أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٪یَأِک ُ ُ َّ
اٟزك َ ٔب
کَ َ
 ١ا ِٟٔ٘ثا َئ ب ٔ ُّ
صفحنبرمع،اربامیہنب دعس،دبعاہللنبرفعجےسرفاتی ےہہکیبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسڑککیوکرتوجھکرےکاسھتالم رک
اھکایرکےتےھت۔
رافی  :صفحنبرمع،اربامیہنبدعس،دبعاہللنبرفعج،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دفرطحےکاھکونںوکالمرکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 435

راوی  :سٌیذ ب ٩نؼيَ ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ،

ُ
ا٪
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرضٔ َي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩نُ َؼي َِ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َح َّذثَ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
رح َص َذا بَََِٔد ٔصَ َذا َوبَ ِز َد َص َذا ب ٔ َ ِّ
َح َص َذا
رس َ َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِک ُ ُ
اٟزكَ ٔب ٓ ََی ُ٘و ُُ ٔ َِٜ٧ ٢
 ١ا ِٟب ٔ ِّلی َخ ب ٔ ُّ
دیعس نب ریصن ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رتوبز وک رت وجھکر ےک اسھت الم رک اھکای
رکےتےھتافررفامایرکےتےھتہکمہوجھکریکرگیموکرتوبزیکڈنھٹکےسافررتوبزیکڈنھٹکوکوجھکریکرگیمےسوتڑےتںیہ
رافی  :دیعسنبریصن،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،

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

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دفرطحےکاھکونںوکالمرکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 436

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩وزیز ،وٟیذ ب٣ ٩زیذ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٟوزٔیز ٔ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ُ٣َ ٩زِ َی َذ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِن َِي بُ ِرسٕ
ا ٪یُ ٔح ُّب اٟزُّبِ َذ َواَّ ٟت َِ ٤ز
اٟش ََّ ٔ٤٠یي ِ ٔن َٗ َاَ َد َْ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ذ ِ٨َ ٣ا ُزبِ ّذا َو َت ِّ ٤زا َوک َ َ
ُّ
دمحمنبفزری،فدیلنبزمدی،رفامےتںیہہکھجمےسمیلسریضاہللاعتیل ہنعنباعرمےنرسبےکدفوٹیبںوجیملسےھتےسایبؿایک،فہ
دفونںےتہکںیہہکںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرامرےاہںرشتفیالےئوتمہےننھکمافروجھکرآپوکشیپایکافرآپ
وجھکرافرنھکمتہبدنسپرفامایرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبفزری،فدیلنبزمدی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاتکبےکربنتاامعتسؽرکےناکمکح
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
الہاتکبےکربنتاامعتسؽرکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 437

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہً ،بذاًََّي ،اسٌ٤ی ،١بزد ب ٩س٨اً ،٪لاء ،جابز

 ٩ِ ًَ ١بُزِد ٔ بِ ٔٔ ٩س َ٨ا َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ِِزُو ٍََ ٣
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ک ًَ َِ ٠یض ٔ ِ٥
یب ٔ ٩ِ ٣آَ ٔ ٧ی ٔة ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ٔیب ذََ ٔ ٟ
ْشٔٛي َن َوأَ ِس٘ ٔ َیتٔض ٔ ِِ ٨َ َٓ ٥ش َت ِ٤تٔ ٍُ ب ٔ َضا ٓ َََل َیٌ ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ُ٨َٓ ٥َ ٠ؼ ُ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،اامسلیع ،ربد نب انسؿ ،اطعء ،اجرب رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسھت
وزفاتایکرکےتوترشمنیکےکربنتافررشابربنتفریغہںیمہالمرکےتےھتسپمہاؿےسافدئہااھٹےتوتوضحرےنیھبکاس
بیعںیہناگلای۔(ہکہیرکاناجزئںیہنےہااسییھبکںیہنرفامای)۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعاالیلع،الیعمس،ربدنبانسؿ،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
الہاتکبےکربنتاامعتسؽرکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 438

راوی  :نص بً ٩اػ٣ ،٥ح٤ذ ب ٩طٌیبً ،بذاہلل بًَ ٩لء ب ٩زبز ،ابوًبیذ اہلل ٣ش ٥٠ب٣ ٩ظ ،٥ٜابوثٌ٠بہ،

ئ بِ َٔ ٩زبِز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ ُِ ٣ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ٩
ص بِ ُٔ ًَ ٩
اػ َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
ُو ٪فٔي
ِٔ ٣ظ َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٜأَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟخظَ نٔ ِّي أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَّٔ٧ا َ ُ ٧حاو ٔ ُر أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َوص ُِ ٥یَ ِلبُخ َ
و ٪فٔي آَ ٔ ٧یتٔض ٔ ِ ٥ا َِ ٟخ َِ ٤ز َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٪و َج ِذتُ َُِ ٥ي ِ ََ َصا ََُُٓ٠وا ٓ َٔیضا
ْشب ُ َ
ُٗ ُذورٔص ِٔ ٥ا ِٟخ ٔ ِ٨ز ٔ َیز َو َی ِ َ

ارشبُوا
َار َح ُـو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ارشبُوا َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ُذوا َُي ِ ََ َصا ٓ ِ
ئ َوکُُ٠وا َو ِ َ
َو ِ َ

مک
رصن نب اعمص ،دمحم نب بیعش ،دبعاہلل نب العء نب زرب ،اوبدیبع اہلل ملسم نب س م ،اوب ہبلع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وضحر ارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکےت وہےئ رفامای مہ الہ اتکب ےک زپفیس ںیہ افر فہ اینپ اہڈنویں ںیم زنخری اک وگتش اکپےت

ںیہ۔ اےنپ ربونتں ںیم رشاب ےتیپ ںیہ (ارگ مہ اؿ ےک ربنت اامعتسؽ رکںی وت ایک مکح ےہ) وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایارگںیہمتاؿےکربونتںےکالعفہدفرسےربنتہنوت ںوتاںیہناپینےسایھچرطحدوھولافر(اؿںیم)اھکؤویپ۔
مک
رافی  :رصننباعمص،دمحمنببیعش،دبعاہللنبالعءنبزرب،اوبدیبعاہللملسمنب س م،اوب ہبلع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمسریاجونرفںےکاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دنمسریاجونرفںےکاھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 439

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ،زہيَ ،ابوزبيَ ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
ا ٪أَبُو ًُب َ ِی َذ َة ی ٌُِ ٔلی َ٨ا
ِقیِ ٕع َو َز َّو َدَ٧ا ٔج َزابّا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز َٕ٧ ٥َِ ٟحٔ ِذ َُ ٟط َُي ِ ََ ُظ ََٓ َ َ
َوأَ ََّ ٣ز ًَ َِ ٠ی َ٨ا أَبَا ًُب َ ِی َذ َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح َ َ ٧تَ٠قي ً ٔي َّا َ ُ ٔ ٟ

ئ َٓ َتِٜٔٔی َ٨ا یَ ِو َ٨َ ٣ا إلٔ َي َّ
رض ُب بٌٔ ٔٔؼ ِّی َ٨ا
ْش ُب ًََِ ٠ی َضا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
اِ ٠ٟی َٔ ١و ُ٨َّ ٛا َن ِ ٔ
َت َِ ٤ز ّة َت َِ ٤ز ّة ُ٨َّ ٛا ُّ ٤ُ َ ٧ؼ َضا َ٤َ ٛا یَ ُُّ ٤ؽ اٟؼَّ ٔب ُّي ث ُ ََّ ٥ن ِ َ
یب َّ
اٟـ ِخ َٔٓ ٥أ َ َت ِی َ٨ا ُظ َٓإٔذَا ص َُو َدابَّ ْة
َح َُ
ئ َٓ َ٨أِکُُ ُ٠ط َواَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ًََّ َي َساح ٔ ٔ ١ا َِ ٟب ِ ٔ
ا َِ ٟخ َب َم ث ُ ََّ٧ ٥بُ ُُّ ٠ط بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
َفٓ ٔ ٍَ َ٨َ ٟا ََ ٛض ِی َئةٔ ا ِل َٜث ٔ ٔ
َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔي َسبٔی ٔ١
تُ ِذع َي ا َِ٘ َٓ ََ َ َ٨ِ ٌَ ٟا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی َذ َة َِ ٣ی َت ْة َوََ َت ٔح ُّ٨َ َٟ ١ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ََ ٢بَ ِِ َ ٧ ١ح ُُ ٩ر ُس ُ
ْط ِرتُ ِ ٥إَِٔ ٟیطٔ ََُُٓ٠وا َٓأ َ َٗ ِ٨َ ٤ا ًََِ ٠یطٔ َط ِض ّزا َوِ َ ٧ح ُ ٩ثَ ََل ُث ٔ٣ائ َ ٕة َحتَّي َس٨َّ ٔ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔذ ِ٨َ ٣ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اہللٔ َو َٗ ِذ ِ
اؿ ُ ٔ
َخ َج ُط اہللُ َلََ ٓ ٥ِ ُٜض ِِ َٟ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ١حٔ٤طٔ َط ِی ْئ َٓت ُِلٌ ُٔ٤وَ٧ا ٔ٨ِ ٣طُ َٓأ َ ِر َس ِ٨َ ٠ا ٔ٨ِ ٣طُ
َِکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو رٔزِ ْ ٚأَ ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ ِ
إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوبزریب ،اجربرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہاجیھبافررضحتاوبدیبعہریضاہللاعتیل

ہنعنبارجلاحوکرامرااریمانبایرقشیےکاکیاقہلفےکاعتبقےکےیلمہےنوجھکرفںاکاکیالیھتاےنپزادراہےکوطررپایلاس
ےکالعفہرامرےاپسھچکہناھت،سپرضحتاوبدیبعہریضاہللاعتیلہنعںیمہ(رفزاہن)اکیوجھکردایرکےتافرمہاےسوچ ےتر ےت
اسرطحےسیجہچبوچاتسےہ۔(اتہکدلجیمتخہنوہاجےئافرہنمںیمیسکاھکےنیکزیچاکوموجدیگاکااسحسرےہ)رھپمہاسرپاپین
یلےتیلوتہیرامرےےیلراتکتدؿرھبوک اکیفوہاتافراینپزکلویںےس( یلگندروتخںےک) ےتامررگاےتافراںیہناپینںیمالیگ
رکےکاھکایرکےت،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکاکیرفزمہدنمسرےکاسلحرپےلچاجرےہےھتہکااچکنرامرے
اسےنماکیرتیاکہلیٹاسدنلبوہامہاسےکرقبیآےئ وت(ولعمؾوہاہک)فہاکیدنمسریاجونراھتےسجربنعہاہکاجاتاھت۔ہیاکی
اخص مسق یک یلھچم یھت)۔ رضحت اوبدیبعہ ےن رفامای ہک ہی رمدار ےہ افر ربمغیپ ںیہ افر اہلل ےک را ےت افر اہلل ےک را ےت ںیم ںیہ افر
کشیب مت وبجمر ف رطضم وہ ےئگ وہ ذہلا اےس اھکؤ۔ انچہچن مہ ےن فاہں اکی امہایقؾ ایک افر مہ رقتةی ارفاد ےھت(افر مہ ےن اےس اانت اھکای
ہک)ومےٹوہےئگبجمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسفاسپآےئوتاسفاہعقاکذترکہایکوتآپےنرفامایہکفہرزؼ
اھت وجاہلل ےن اہمترے فا ےط اکنال اھت ایک اس ےک وگتش ںیم ےس ھچک ےہ اہمترے اپس ہک اس ںیم ےس ںیمہ الھکؤ وت مہ ےن اس اک
وگتشوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجیھب۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،زریہ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچاہارگیھگںیمرگاجےئوتایکمکحےہ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وچاہارگیھگںیمرگاجےئوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 440

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل ،ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة أَ ََّٓ ٪أ ِ َر ّة َو َٗ ٌَ ِت فٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َس َِٓ ٩ٕ ٤أ ُ َِْ ٔ ََ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُِ٘ ٟوا َ٣ا َح ِوََ ٟضا َوکُُ٠وا
دسمد ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ،ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک اکی وچاہ یھگ ںیم رگ ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسوکالتبایایگوترفامایہکاسےکاردرگدوکد کنیڈاولافراےساھکول۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وچاہارگیھگںیمرگاجےئوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 441

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٌیذ ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕ ٔ ًََّ ٩ي َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٠ِ ٔ ٟح َش َٔ َٗ ٩اَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ
ٓ
بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َٗ ٌَ ِت ا َِٟٔأ ِ َرةُ فٔي َّ
اَ ٪جا ّٔ ٣ذا
اٟش َِٓ ٩ٔ ٤إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ِقبُو ُظ َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش َُٗ ٩ا َِ ًَ ٢ب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚو ُربَّ َ٤ا َح َّذ َث بٔطٔ َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
َٓأ َ ُِ٘ ٟو َصا َو َ٣ا َح ِوََ ٟضا َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا٣َ ٪ائ ٔ ٌّا ٓ َََل َت ِ َ
ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ادمح نب اصحل ،نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکارگیھگںیموچاہرگاجےئوتارگفہیھگامجوہاےہوتاےسینعیوچےہوکافراسےکاردرگدوکاٹلدفافرارگالھگپوہاوت
اسےکرقبیتماجؤ۔نسحنبیلعےتہکںیہہکدبعارلزاؼےناہکہکضعبافاقترمعمےنزرہینعدبعاہللنبدبعاہلل،نع
انبابعسنعایبنلےکرطقیےساسدحثیوکایبؿایکےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ

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

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وچاہارگیھگںیمرگاجےئوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 442

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاٟززاً ،ٚبذاٟزح ٩٤ب ٩بوذویہ٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل ،ابً ٩باض اض س٨ذ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بُو َذ َویِطٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١حذٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب
ًَ ِب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،دبعارلنمحنبوبذفہی،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعاسسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽ
ےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،دبعارلنمحنبوبذفہی،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعساسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھکماھکےنںیمرگاجےئوتایکمکحےہ؟
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
یھکماھکےنںیمرگاجےئوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 443

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١بْش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١ابً ٩حَل ٪سٌیذ ،ابوہزیزہ

ْش َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َخ ٔطٔ ّ
ئ أَ َح ٔذ َُٓ ٥ِ ٛا ُِ٠ُ٘ ٣و ُظ َٓإ ٔ َّ ٪فٔي أَ َح ٔذ َج َ٨ا َح ِیطٔ َد ّ
َائ
اب فٔي إَٔ٧ا ٔ
ائ َوفٔي ِاْل َ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َٗ ٍَ اٟذُّ بَ ُ

َوإُٔ َّ ٧ط یَ َّتقٔي ب ٔ َح َ٨احٔطٔ َّأ ٟذی ٓ ٔیطٔ َّ
اٟذا ُئ ََِٓ ٠ی ِِِ ٔ٤ش ُط ک ُ ُّ٠طُ

ادمحنبلبنح،رشب،انبلضفم،انبالجعؿدیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگیھکممت
ںیمےسیسکےکربنتںیمرگاجےئوتاےسڈوبدف۔(اھکےنںیم)اسےیلہکاسےکدفونںرپفںںیمےساکیںیمامیبریےہافر
دفرسےںیمافشءےہافرکشیبفہاانپامیبریفاالرپڈایتلےہذہلااچےیہہکاےسوپراوغہطددیے۔
رافی  :ادمحنبلبنح،رشب،انبلضفم،انبالجعؿدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوناہلرگاجےئاساکایکمکحےہ؟
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
وجوناہلرگاجےئاساکایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 444

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،ثابت ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ا ٪إٔذَا أَک َ َ١
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
كٌَا ّ٣ا َ َٙٔ ٌٟأَ َػابٌٔ ُط َّ
اٟث ََل َث َو َٗا َ ٢إٔذَا َس َ٘ َل ِت ُ ٤ِ٘ ُٟة أَ َح ٔذ ُُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛیِ ٔ٤م ًَ َِ ٨ضا اْلِ َذَی َو َِ ٟیأِکَُِ ٠ضا َو ََ َی َذ ًِ َضا َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا َٔ ٪وأَ ََ ٣زَ٧ا
َ
َ
َ

أَ َِ ٪ن ِشَ ُ٠ت اٟؼَّ ِح َٔ َة َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َح َذ ُ ََ ٥ِ ٛیَ ِذرٔی فٔي أَ ِّی ك َ ٌَا ٔ٣طٔ یُ َب َار ُک َٟطُ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اھکان انتفؽ رفامےت ےھت وت
اینپ نیت اویلگنں وک اچٹ ایل رکےت ےھت افر رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک اک وناہل رگ اجےئ وت اےس اچےیہ ہک اس ےس رگد یٹم دفر رک

دےافراھکےلافراےساطیشؿےکفا ےطہنوھچڑے۔افرںیمہمکحدایہکمہٹیلپوکوپرااصػرکںیافررفامایہکمتںیمےسیسک
وکولعمؾںیہناھکےنےکوکؿےسہصحںیماسےکےیلربتکریھکیئگےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونرکوکاےنپاسھتالھکاناچےیہ
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
ونرکوکاےنپاسھتالھکاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 445

٣وسي ب ٩یشار ،ابوہزیزہ
راوی ٨ٌٗ :بي ،داؤد بٗ ٩یصٰ ،

وسي بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذثَ َ٨ا َدا ُو ُد بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٣ُ ٩
اَّ ٪
اٟل ٌَ ُاِ ٣َ ٦ظ ُٔوصّا
َػ َْٔ ٍَ ٨لَ َح ٔذ َُْ ٥ِ ٛاد ٔ ُُ ٣ط كَ ٌَا ّ٣ا ث ُ ََّ ٥جائَطُ بٔطٔ َو َٗ ِذ َول ٔ َي َ َّ
رح ُظ َودُ َْاُ َ ٧ط َٓ ُِ ٠ی ٌِ٘ ِٔذ ُظ َُ ٌَ ٣ط َ ٔ ٟیأِک ُ ََٓ ١إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ََِٓ ٠ی َـ ٍِ فٔي َی ٔذظ ٔ ُٔ ٨ِ ٣ط أَک ِ َّ ٠ة أَ ِو أَک ِ ََ ٠تي ِ ٔن
یبنعق ،داؤد نب سیق ،ومٰیس نب اسیر ،اوبرہریہ ےس رفاتی ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک اکاخدؾ
اسےکےیلاھکانانبےئافررھپاےسےلآےئاساحؽںیمہکفہاساھکےنیکرگیمافردوھاںربداتشرکاکچےہوتامکلوکاچےیہ
ہکاےساےنپاسھتاھٹبےئافرالھکےئافرارگاھکانوھتڑاوہوتاسےکاہھتںیماکیایدفوناےلیہرھکدے۔
رافی  :یبنعق،داؤدنبسیق،ومٰیسنباسیر،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےکدعبرفامؽےساہھتاصػرکان
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےکدعبرفامؽےساہھتاصػرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 446

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،اب ٩جزیخً ،لاء ،ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَک َ َ ١أَ َح ُذ َََُ ٓ ٥ِ ٛل َی َِ ٤ش َحَ َّ٩ی َذ ُظ بٔا ِ٨ِ ٔ٤ٟذٔی َٔ ١حتَّي َیَ َ٘ ٌَِ ٠ضا أَ ِو یُ َِ َ٘ ٌٔ ٠ضا
دسمد ،ییحی ،انب رججی ،اطعء ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبنارکؾ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان
اھکےئوتاےنپاہھتوکرہسگرفامؽےساصػہنرکےاہیںکتہکاویلگنںوکاچٹہنےلایوٹچادے۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبرججی،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےکدعبرفامؽےساہھتاصػرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 447

راوی  :نٔی ،١ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩سٌذ ،ابٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک

رع َو َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

 ١ب ٔ َث ََل ٔث أَ َػاب ٔ ٍَ َو ََ َی َِ ٤شحُ َی َذ ُظ َحتَّي َیَ َ٘ ٌَِ ٠ضا
اَ ٪یأِک ُ ُ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
لیفن ،اوباعمفہی ،اشہؾ نب رعفہ ،دبعارلنمح نب دعس ،انب بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت
اویلگنںےساھکانانتفؽرفامےتںیہافراانپاہھتاسفتقکتاصػہنرفامےتبجکتہکاےساچٹہنےتیل۔
رافی  :لیفن،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،دبعارلنمحنبدعس،انببعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےکدعبایکےہک
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےکدعبایکےہک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 448

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ثورْ ،اٟذ بٌ٣ ٩ذا ،٪ابوا٣ا٣ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ثَ ِو ٕر ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بَ َٔ ٌِ ٣َ ٩ذ َ

ُرٓ ٌَٔ ِت ا ِ٤َ ٟائ َٔذةُ َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َح ِّ ٤ذا َٛثٔي َّا كَ ِّی ّبا َُ ٣ب َارکّا ٓ ٔیطٔ َُي ِ ََ َِٜ٣ف ٕٓٔي َو ََ َُ ٣و َّد َٕ َو ََ ُِ ٣ش َت ِِنّي ًَ ِ٨طُ َربُّ َ٨ا

دسمد ،ییحی ،وثر ،اخدل نب دعماؿ ،اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ومعمؽ اھت ہک بج اؿ ےک اسےنم
درتسوخاؿااھٹایلاجاتوترفامےتہکامتؾرعتںیفیاہلل ےکےیلںیہتہبزایدہ،اپزیکہابربتکاھکےنیکوجہنافکتیرکےافرہنوھچڑا
اجےئافراےغرامرےرپفرداگرمہاسےس ےرپفاہںیہنںیہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،وثر،اخدلنبدعماؿ،اوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےکدعبایکےہک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 449

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لَ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪ابوہاط ،٥اسٌ٤ی ١ب ٩رباح

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َصا ٔط ٕ ٥ا َِ ٟوا ٔس ٔل ِّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ِو َُي َِٔظ ٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َفَْ ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَا ٔ٣طٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَك ِ ٌَ َ٨َ ٤ا َو َس َ٘اَ٧ا
أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا َ َ

َو َج ٌَ َ٨َ ٠ا ُِ ٣شٔ٤ٔ٠ي َن

دمحمنبالعع،فعیک،ایفسؿ،اوباہمش،اامسلیعنبرابحےسرفاتیےہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسبجاھکےنےسافرغوہےت
وترفامےت،امتؾرعتںیفیاہللاعتیلےکےیلںیہسجےنںیمہاھکانالھکایافرالپایافرںیمہاملسمؿانبای۔
رافی  :دمحمنبالعع،فعیک،ایفسؿ،اوباہمش،الیعمسنبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےکدعبایکےہک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 450

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،سٌیذ ب ٩ابي ایوب ،ابي ً٘ی ،١ابوًبذاٟزح ،٩٤حبَّي ،ابوایوب

ِق ٔش ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبَُّ ٔ ِّي
وب ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
ی ١ا َِ ُ ٟ
رش َب َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَك ِ ٌَ ََ ٥و َس َقي
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَک َ َ ١أَ ِو َ ٔ
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔي أَ ُّی َ

ْخ ّجا
َو َس َّوَُ ُط َو َج ٌَ َُ َٟ ١ط ََ ِ ٣
ادمحنباصحل،انبفبہ،دیعسنبایباویب،ایب لیقع،اوبدبعارلنمح،یلبح،اوباویبےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس بجاھکےت ایےتیپوترفامےتامتؾرعتںیفیاہللےک ےیل ںیہسج ےنالھکایالپایافر اےسمسج ںیمویپتسایک افر اس ےک ےنلکن یک
راہانبیئ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،دیعسنبایباویب،ایبلیقع،اوبدبعارلنمح،یلبح،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےسافرغوہرکاہھتدوھان
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
اھکےنےسافرغوہرکاہھتدوھان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 451

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ ،سہی،١

 ١بِ ُ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠اَ ٦وفٔي یَذٔظ ُٔ ََْ ٤ز َوَ ٥َِ ٟی ِِ ٔش ُِ ٠ط َٓأ َ َػابَطُ َط ِی ْئ ٓ َََل یَُ٠و َ َّ٩٣إ ٔ ََّ َنٔ َِشطُ
ادمحنبویسن،زریہ،لیہسےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخشےنکچاہھتےلرکریغبدوھےئوس
اجےئرھپاےسوکیئاصقنؿالقحوہاجےئوتوساےئاےنپسفنوکالمتمرکےنےکیسکوکالمتمہنرکے۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،لیہس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوعترکےنفاےلےکےیلداعرکان
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعترکےنفاےلےکےیلداعرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 452

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،ابواح٤ذ ،سٔیا ،٪یزیذ ب ٩ابي ْاٟذ ،جابز بً ٩بذاہلل

یذ أَبٔي َْإ ٔ ٟذ َّ
اٟذ َاَِ ٔ ِّي ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ًَ ١جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪یَز ٔ َ
َٗا ََ ٢ػ َ ٍَ ٨أَبُو ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥بِ ُ ٩اٟت َّ ِی َضا ٔٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَا ّ٣ا ٓ ََذ ًَا أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابَ ُط

رشابُطُ
َفُُوا َٗا َ ٢أَث ٔیبُوا أَ َْا َُٗ ٥ِ ٛاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا إٔثَابَ ُتطُ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اٟزَّ ُج َ ١إٔذَا دُْٔ َ ١بَ ِی ُتطُ َٓأُک ٔ َ ١كَ ٌَا ُ٣طُ َو ُ ٔ
رش َب َ َ
َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ک إٔثَابَ ُت ُط
ٓ ََذ ًَ ِوا َُ ٟط ٓ ََذَ ٔ ٟ
دمحمنباشبر،اوبادمح،ایفسؿ،سیدینبایباخدل،اجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکاوبامثیہلریضاہللاعتیلہنعنبالتبہاؿےنوضحرارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلاھکانانبایافریبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکاحصہبریضاہللاعتیلہنعیکدوعتدیبج
بسولگاھکےنےسافرغوہےئگوترفامایہکاےنپ اھبیئوکاساھکےناکدبہلدفاحصہبریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکہکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساساکدبہلایکےہ؟رفامایہکبجوکیئصخشیسکےکرھگںیماجےئافراساکاھکاناھکےئاساکاپینےیپافراس
ےکفا ےطداعرکےیہیاساکدبہلےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبادمح،ایفسؿ،سیدینبایباخدل،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
دوعترکےنفاےلےکےیلداعرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 453

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ب ٩ا٧ص

َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ إلٔ َي
َ
وَ ٪وأَک َ َ ١كَ ٌَا َ٥ِ ُٜ٣
ِْط ً ٔ َِ ٨ذ ُ ٥ِ ٛاٟؼَّ ائ َُٔ ٤
َس ٌِ ٔذ بِ َٔ ًُ ٩با َد َة َٓ َحا َئ بٔخ ُِبز ٕ َو َزیِ ٕت َٓأک َ َ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َ َ
اْلِ َبِ َزا ُر َو َػ َِّ ٠ت ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة
دلخم نب اخدل ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اثتب نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دعس نب ابعدہ ریض
اہلل اعتیل ہنع ےک اپس رشتفی الےئ وت فہ آپ ےک اسےنم رفیٹ افر زوتیؿ اک لیت الےئ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اھکای رھپ
وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اپس رفزہ دار ااطفر رکںی افر اہمترا اھکان کین ولگ اھکںیئ افر رفےتش مت رپ رتمح
ںیجیھب۔
رافی  :دلخمنباخدل،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتبنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجاجونرفںیکرحتماکذرکرقآؿںیمآای
ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نجاجونرفںیکرحتماکذرکرقآؿںیمآای

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 454

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،زِکیاً ،ا٣زْ ،ارجہ ب ٩ػ٠ت ،اپ٨ے ذرا

رش ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩دا ُو َد بِ َٔ ٩ػب ٔ ٕ
ی ٝا ِ٤َ ٟک ِّ َّي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ
 ١بِ ُ ٩دُ َٛي ِ ٕن َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ َٔ َ ٩
یح َح َّذثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
و ٪أَ ِط َیا َء َت َ٘ذُّ ّرا ٓ ََب ٌَ َث اہللُ َت ٌَال َى َ٧ب ٔ َّی ُط
اٟظ ٌِ َثا ٔء ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪أَصِ ُ
و ٪أَ ِط َیا َء َویَتَُِ َُ ٛ
 ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َیأِکَُ ُ٠
ض َٗا َ ٢ک َ َ

رح ْاَ ٦و َ٣ا َس ََ ٜت ًَ ُِ ٨ط
رحا َُ ٣ط ٓ ََ٤ا أَ َح َُّ َٓ ١ض َو َح ََل َْ ٢و َ٣ا َرح ََُّ َٓ ٦ض َو َ َ
َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَِ٧زَ ََ ٔ ٛ ٢تابَ ُط َوأَ َح ََّ ١ح ََل َُ ٟط َو َرح َََّ َ ٦

َٓ ُض َو ًَٔ ِْو َو َت ََل ُٗ ِ ََ ١أَ ٔج ُذ ٓ ٔ َامی أُوح َٔي إلٔ َ َّي َُّ َ ٣
آَخ ا ِْل َی ٔة
َح ّ٣ا إلٔ َى ٔ ٔ

دمحمنبداؤدنبحیبص،لضفنبدنیک،دمحمنبرشکییکم،رمعفنبدانیر،اوبااثعشلءانبابعسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامای
ہکاجتیلہےکولگھچک زیچںیاھکایل رکےتےھت افرھچک وھچڑدایرکےتےھتاںیہندنگاافراناپکھجمسرک سپاہلل اعتیلےن اےنپ یبن
یلصاہللہیلعفملس وکاجیھب افر اینپاتکبانزؽرفامیئافراس ےکالحؽوکالحؽالتبای افراسےکرحاؾوک رحاؾرقاردایسپ وجالحؽ ایک
ےہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنفیہالحؽایکافرآپےنرحاؾرقاردےدایفہایقتمکترحاؾرےہاگافرسجےکابرے
ںیم وکس ت رفامای فہ اعمػ ےہ افر رھپ ہی آتی التفت رفامیئ آپ ہہک دےئجی وج ااکحؾ ذبرہعی فیح ریمے افرپ انزؽ ےئک ےئگ ںیہ اؿ
ںیم ےس یسک اھکےن فاےل رپ ںیم وکیئ زیچ رحاؾ ںیہن اپات فہ اےس اھکےئ وساےئ اس ےک ہک فہ رمدار وہ ای اتہب وہا وخؿ وہ ای زنخری اک
وگتشوہ۔آرخآتیکت۔
رافی  :دسمد،ییحی،زرکای،اعرم،اخرہجنبتلص،اےنپؤاچ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نجاجونرفںیکرحتماکذرکرقآؿںیمآای

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 455

راوی :

یَّم ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَُ َّ ٧ط أَتَى َر ُسو َ ٢اہللٔ
ِکیَّا َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَا ْٔ ٣ز ًَ َِْ ٩ارٔ َج َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ َِ ٩ز َ ٔ
و٣ُ ٪وثَ ْ ٙبٔا َِ ٟحذٔی ٔذ َٓ َ٘ا َ٢
َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِس ٥ََ ٠ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ١را ٔج ٌّا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذظ ٔ ٓ َََّ ٤ز ًََّ َى َٗ ِوَ ٨ِ ٔ ً ٕ ٦ذص َُِ ٥ر ُج ِْ ٣َ ١حْ ُ٨
ُ
ِ َ
َ
اب ََٓ َ ََأَ َٓأ َ ًِ َل ِؤِي ٔ٣ائ َ َة
َف َٗ ِی ُت ُط بَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
أ ِصُ ُ٠ط إَّٔ٧ا ُح ِّذث َ٨ا أ ََّ ٪ػاح َٔبَ ٥ِ ٜص َذا َٗ ِذ َجا َء ب ٔ َخيَِ ٕٓ ََض َِ ٨ِ ٔ ً ١ذ ََ ٞش ِي ْء تُ َذاؤیطٔ َ َ
َ
َ
َّ
آَخ َص َِِ ٠ُٗ ١ت َُي ِ ََ َص َذا
َطاة َٕٓأ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َِْ َ َِتُ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ١إَٔ َص َذا َو َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد فٔي َِ ٣و ٔؿ ٍٕ َ َ

ُُِٗ ٠ت ََ َٗا َِ ُْ ٢ذ َصا َٓ٤ِ ٌََ ٠زٔی  ٩ِ ٤ََ ٟأَک َ َ ١بٔزُٗ َِی ٔة بَاكٔ ِٕ َ٘ َٟ ١ذ أَکََِ ٠ت بٔزُٗ َِی ٔة َح ٕٓٙ
دسمد،ییحی،زرکای،اعرم،اخرہجنبتلص،اےنپؤاچےسرفاتیرکےتںیہہکفہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہےئ
افر االسؾ الےئ رھپ بج آپ ےک اپس ےس فاسپ ولےٹ وت اکی ایسی وقؾ ےک اپس ےس ذگرے نج ےک درایمؿ اکی اپ ل آدیم
زریجنفں ےس دنباھ زپا اھت۔ اس اپ ل ےک فاویلں ےن اہک ہکںیمہ ہی ولعمؾ وہا ےہ ہک اہمترےاسیھت(دمحم یلص اہلل ہیلع فآہلفملس)
اکیریخ(دنی)ےلرکآےئسپایکاہمترےاپسوکیئایسیزیچےہسجےسمہاساکالعجرکںیںیمےنوسرةافہحتزپھرکاسرپ
دؾایکوتفہدنترتسوہایگوتاوہنںےنےھجماکیوسرکبایںدںیںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافراںیہنالتبایوت
آپےنرفامایہکاسےکالعفہیھبھچکزپاھاھت،ہکبجدسمدےناینپرفاتیںیماکیدفرسیہگجرپاہکہکایکوتےناسےکالعفہھچک
اہکاھت؟ںیمےنرعضایکںیہنآپےنرفامایہکاےسےلول۔مسقےہریمیرمعیکولگابلطرطہقیےسدؾدرفدرکےکاھکےتیلںیہ
متےنوتقحرطہقیےسوعتذیفریغہرکےکاھکای
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےنےنیپاکایبؿ
نجاجونرفںیکرحتماکذرکرقآؿںیمآای

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 456

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہً ،بذاہلل ب ٩ابي سرف ،طٌبيْ ،ارجہ ب ٩ػ٠ت اپ٨ے ذرا

رف َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
رف
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟش َ ٔ
َّ
َ
اب ثَ ََلثَ َة أَیَّاُِ ُٕ ٦ذ َو ّة َو ًَ ٔظ َّی ّة ک ُ َّ٤َ ٠ا َْ َت ََ ٤ضا
َف َٗا ُظ بَٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ َِْ ٩ارٔ َج َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَّ٧طُ َ٣زَّ َٗا ََ َ ٢
َ
َ
َ
َّ
َّ
َِک ٌَِ ٣ن َي َحذٔیثٔ
َج َ ٍَ ٤بُزَا َٗ ُط ث ُ ََّ ٥ت َٔ ََٜ َٓ ١أ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِن ٔظ َم َٔ٘ ٔ ً ٩ِ ٣ا َٕٓ ٢أ ًِ َل ِو ُظ َط ِیئّا َٓأتَى أ ٨َّ ٟب َّي َػَّى اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ث ُ َّ ٥ذ َ َ

َُ ٣ش َّذد ٕ

دیبعاہلل نباعمذ،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس ،یبعش،اخرہج نبتلصاےنپ ؤاچےسرفاتی رکےتںیہہکاوہنںےن اس ونجمؿآدیم رپ
وسرةافہحتزپھرکنیترمہبتدؾایکحبصاشؾ۔بجیھباےسمتخرکےتوتاانپوھتکعمجرکےکاسرپاکتھتردےتیوتوگایفہرگوہںےس
آزادوہایگ وتاسآدیمےکفراثءےناںیہن رکبایںدںی وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس احرضوہےئرھپ آرخکت دسمد
یکرفاتیےکاطمقباسدحثیوکایبؿایک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،اخرہجنبتلصاےنپؤاچ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
العجاعمہجلرکےنفاےلآدیماکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
العجاعمہجلرکےنفاےلآدیماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 457

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،زیاد بًَ ٩لٗہ ،اسا٣ہ ب ٩رشیک

رش ٕ
یک َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩زٔیَاد ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔٔ َ ٩
َّ ُ
َ
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابَ ُط َٛأَ٤َ َّ ٧ا ًََّ َي ُر ُؤسٔض ٔ َِّ ٥
اب َٔ ٩ِ ٣صا صُ َ٨ا َو َصا صُ َ٨ا َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
رع ُ
اٟليَُِ ٓ ََشُ ٤ِ ٠ت ث َِّ ٌَ َٗ ٥ذ ُت َٓ َحا َئ اْلِ ِ َ
ائ إ ٔ ََّ َو َؿ ٍَ َُ ٟط َد َو ّ
أََ َ ٧ت َذا َوی َٓ َ٘ا ََ ٢ت َذا َو ِوا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ٥َِ ٟ ١ی َـ ٍِ َد ّ
ائ َُي ِ ََ َدا ٕئ َواح ٔ ٕذ ا َِ ٟض َز ُ٦
صفحنبرمع،ہبعش،زایدنبالعہق،ااسہمنبرشکیرفامےتںیہہکںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہا
اس احؽ ںیم ہک احصہب رکاؾ اس رطح اخومش ےھٹیب ےھت وگای اؿ ےک رسفں رپ رپدنے ےھٹیب وہں سپ ںیم ےن السؾ ایک افر ھٹیب ایگ

ااچکن ادرھ اُدرھ ےس داہییت آان رشفع وہ ےئگ افر اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک مہ العج اعمہجل ایک رکںی؟
رفامایہکالعجاعمہجلایکرکفاسےیلہکاہللاعتیلےنوکیئ امیبریںیہنریھک رگہیہک اساکالعجیھبراھکےہوساےئاکیامیبریےک
(ینعیڑباھاپ)سجاکوکیئالعجںیہن۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،زایدنبالعہق،ااسہمنبرشکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپزیہاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
رپزیہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 458

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل ،ابوداؤد ،ابوًا٣ز٠ٓ ،یح ب ٩س٠امی ،٪ایوب بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩ػٌؼٌہ ،یٌ٘وب ب ٩ابي یٌ٘وب

وب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ
َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َو َص َذا َُِ ٟٔى أَبٔي ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ َِِ ٠ُٓ ٩یحٔ بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

وب ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة َٗاَِ ٟت َد َْ ََّ َ ًََّ ١ي
وب بِ ٔ ٩أَبٔي َی ٌِ ُ٘ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط ًََّ ٔ ٌّي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَ ٦و ًََّ ٔ ٌّي َ٧اٗ ٔ ْط َو َ٨َ ٟا َد َوالٔي ُْ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ة َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ک َ٧اٗ ٔ ْط َحتَّي ََّ ٛ
ٕ
َ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َو َٗ َاٌّ ٔ ًََّ ٦ي َ ٔ ٟیأِک ُ َََ ٓ ١لٔ ََٔ ٙر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُٕٓ ٔ ٌََّ ٔ ٟ ٢ي َِ ٣ط إَٔ َّ ٧
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأِک ُ ُ
ًََّ ٔ ٌّي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَٗ ٦اَِ ٟت َو َػ َُ ٌِ ٨ت َطٌٔي َّا َو ٔس ِّ٘ ٠ا َٓحٔئ ُِت بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًََّ ٔ ُّي أَ ٔػ ِب ٔ٩ِ ٣
ارو ُ ٪ا َِ ٌَ ٟذؤیَّ َة
َک َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢صَ ُ
َص َذا َٓ ُض َو أَ ِن َٔ ٍُ َ ٟ
فلب
اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوبداؤد ،اوباعرم ،ج نب امیلسؿ ،اویب نب دبعارلنمح نبطعصعہ ،وقعیب نب ایبوقعیب رفامےت ںیہ ہک وضحر
یلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتیلعےکاسھتریمےرھگرشتفیالےئ،رضحت یلعایھبامیبریےساےھٹےھت(سجیکفہجےساؿ

ںیممکزفرییھت)افررامرےاپسوجھکرےکدنچوخےشےکٹلرےہےھتسپیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑھکےوہرکاسںیم
ےس اھکان رشفع رک دای رضحت یلع یھب اھکےن ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ وت وضحر ےن رضحت یلع وک انہک رشفع ایک ہک رہھٹ اجؤ مت ایھب
امیبریےساےھٹوہ،زمکفروہ،اہیںکتہکرضحتیلعرکےئگاؾاذنملررفامیتںیہہکںیمےنوجافراڈنےانبےئےھتفہےلآیئوت
وضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےیلعاسںیماھکؤاسےیلہکاسںیماہمترےےیلزایدہافدئہےہ۔
فلب
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤد،اوباعرم ،جنبامیلسؿ،اویبنبدبعارلنمحنبطعصعہ،وقعیبنبایبوقعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچپاگلےناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 459

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩زو ،ابي س٤٠ہ ،ابوہزیزہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِز ٔ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ا ٪فٔي َط ِی ٕئ ٔ٤َّ ٣ا َت َذا َویِت ُِ ٥بٔطٔ َْي ِ َْ َٓا ِٟحٔ َحا َُ ٣ة
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ

ومیس نب اامسلیع،امحد ،دمحم نبرمعف ،ایب ہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک نج زیچفں
ےسمتالعجرکےتوہاؿںیمےسارگیسکںیمریخےہوتفہےنھچپاگلانےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنبرمعف،ایبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 460

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩وزیز ،یحیي ً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩ابي ٣وا ،٢اپ٨ے ٣وَ سے اور وہ اپني دادی حرضت سَّ٠م جوحـور اِک ٦ػَّي
اہلل ً٠یہ وآٟہ وس ٥٠كي ْاد٣ہ ت٬یں

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٟوزٔیز ٔ ِّ
اَ ٪ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔي ا َِ ٤َ ٟوالٔي َح َّذثَ َ٨ا َٓائ ْٔذ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ح َّش َ
َِ ٣ول َي ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِّٔ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩أَبٔي َرآ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ٣َ ٩وََ ُظ ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِّٔ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩أَبٔي َرآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩ج َّذتٔطٔ َسََِّ ٠م َْادَٔ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
ا ٪أَ َح ْذ َی ِظ َتکٔي إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج ٌّا فٔي َرأ ِ ٔسطٔ إ ٔ ََّ َٗا َ ٢ا ِح َتح ٔ َِ ٥و ََ َو َج ٌّا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٣ا ک َ َ

فٔي رٔ ِجَِ ٠یطٔ إ ٔ ََّ َٗا َ ٢ا ِْـ ِٔب ُض َ٤ا

دمحم نب فزری ،ییحی ،دبعارلنمح نب ایب وماؽ ،اےنپ ومال ےس افر فہ اینپ دادی رضحت یملس وج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
اخدہمںیھتےسرفاتیرکےتںیہہکرضحتیملسریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوکیئ
یھب اےنپ رس ںیم درد یک اکشتی ہن رکات اال ہی ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اےس یہی رفامےتہک ےنھچپ وگلاؤ افر دفونں اٹوگنں
ںیمدردیکاکشتیہنالات رگہیہکاےسرفامےتہکدنہمیاگلؤ۔
رافی  :دمحم نب فزری ،ییحی  ،دبعارلنمح نب ایب وماؽ ،اےنپ ومال ےس افر فہ اینپ دادی رضحت یملس وجوضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکاخدہمںیھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچپیکہگجاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ

ےنھچپیکہگجاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 461

راوی ً :بذاٟزح ٩٤ب ٩ابزاہیٛ ،٥ثيَ بً ٩بیذ ،وٟیذ ب ٩اب ٩ثوبا ،٪ابي ٛبظہ،

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیِّ ٥
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٛبظَ َة
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َو َٛثٔيَُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ

اَ ٪ی ِح َتحٔ َُ ًََّ ٥ي َصا َ٣تٔطٔ َوبَي ِ َن َٛتٔٔ َِیطٔ َوص َُو َی ُ٘و ُ٩ِ ٣َ ٢
اْلِ َ٤َ ِ ٧ار ِّٔی َٗا ََٛ ٢ثٔي َْ إُٔ َّ ٧ط َح َّذثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
أَص َِز َاَ ٩ِ ٣ٔ ٚص ٔذظ ٔ ِّ
رض ُظ أَ ِ ََ ٪یَ َت َذا َوی بٔظَ ِی ٕئ ٔ ٟظَ ِی ٕئ
اٟذ َ٣ا ٔ
ئ ٓ َََل َی ُ ُّ
دبعارلنمح نب اربامیہ ،ریثک نب دیبع ،فدیل نب انب وثابؿ ،ایب ہشبک ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ اینپ امگن ںیم ےنھچپ وگلاےت ےھت افر
اےنپدنکوھںےکدرایمؿوگلاےتےھتافرآپرفامایرکےتےھتہکسجےناؿوخونںوکولکناایوتاےسیسکامیبریےکےیلدفاہنرکان
اصقنؿںیہناچنہپےئاگ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،ریثکنبدیبع،فدیلنبانبوثابؿ،ایبہشبک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپیکہگجاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 462

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥جزیزٗ ،تادہ ،ا٧ص

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح َ٥
ا ٪ا ِح َت َح َ٥
ثَ ََلثّا فٔي اْلِ َ ِْ َذ ًَي ِ ٔن َوا ََِٟاص ٔ َٔٗ ١ا َْ ٤َّ ٌَ ٣ُ ٢ز ا ِح َت َح ُِ ٤ت ٓ ََذ َص َب ًَ َِّ٘ٔي َحتَّي ُُ ٨ِ ٛت أَُٓ ٩ُ ََّ٘ ٟات ٔ َح َة ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب فٔي َػ ََلت ٔي َوک َ َ

ًََّ َي صَا َ٣تٔطٔ
ملسم نب اربامیہ ،رجری ،اتقدہ ،اسن رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رگدؿ ےک وھٹپں ےک درایمؿ افر
رگدؿ ےک رقبی نیت رمہبت ےنھچپ وگلاےئ۔ رمعم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اکی رمہبت ےنھچپ وگلاےئ وت ریمے وحاس لتخم وہ ےئگ یتح ہک
ےھجمامنزںیموسرةافہحتالتبیئیئگافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسامگنںیمےنھچپاگلےتےھت۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،رجری،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچپوگلاانبکبحتسمےہ
ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپوگلاانبکبحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 463

راوی  :ابو توبہ ،ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،سٌیذ بً ٩بذاٟزح ،٩٤سہی ،١ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ َة اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟح َ٤ح ٔ ُّي ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أ ٪ط َٔ ّ
ئ
ائ ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١دا ٕ
ْٔش َ
ْش َة َوإ ٔ ِح َذی َوً ِ ٔ
ی ٩ک َ َ
ْش َة َوتٔ ِش ٍَ ًَ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٔ ٟ ٥ش ِب ٍَ ًَ ِ َ
اوب وتہب ،رعیب نب انعف ،دیعس نب دبعارلنمح ،لیہس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج
صخشےناتروخیںںیمےنھچپوگلاےئوتاسےکےیلرہامیبریےسافشےہ۔
رافی  :اوبوتہب،رعیبنبانعف،دیعسنبدبعارلنمح،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپوگلاانبکبحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 464

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابوبْک بَار بً ٩بذاٌٟزیز

َ
َ
َ
َ
وسي
ْک َة بََ َّ ُ
ْک َة َو َٗا ََُ ٢يَُِ َُ ٣
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ار بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأ َِْ َ ََ ِتنٔي ًَ َّ٤تٔي َِ ٛبظَ ُة ب ٔ ُِ ٨ت أبٔي بَ ِ َ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١أ َِْ َ ََِٔي أبُو بَ ِ َ

َ
ئ َویَزًُِ َُ ٩ِ ًَ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪یَ َِ ٨هي أَصِ َُ ٠ط ًَ ِ ٩ا ِٟحٔ َحا َٔ ٣ة یَ ِو َ ٦اٟث ََُّلثَا ٔ
ْک َة أَ َّ ٪أَبَا َصا ک َ َ
َٛی َِّش ُة ب ٔ ُِ ٨ت أبٔي بَ ِ َ
اٟذٔ ٦وٓ ٔیطٔ سا ًَ ْة ََ یز َٗأ ُ
أَ َّ ٪یَ ِو َ ٦اٟث ََُّلثَا ٔ
َِ
ئ یَ ِو َُ َ َّ ٦
ومیس نب اامسلیع ،اوبرکب اکبر نب دبعازعلسی ےتہک ںیہ ہک ےھجم ریمی وھپیھپ ہسیک تنب اوبرکبہ ےن التبای ہک اؿ ےک فادل ےن اےنپ رھگ
فاولںوکعنمایکاھتےنھچپوگلاےنےسلگنمےکرفز،افروضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتےھتہکلگنماکدؿوخیندؿےہ
افراسںیماکیڑھگیایسیےہہکاسںیموخؿےنلکنےسااسنؿدنترتسںیہنوہات۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اوبرکباکبرنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگاکےنٹافرےنھچپاگلےنیکہگجاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
رگاکےنٹافرےنھچپاگلےنیکہگجاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 465

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی ،٪ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪جابز

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّ َّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
َّ ُ
رعّٗا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َي أب َ ٕٓي كَبٔی ّبا َٓ َ٘ َل ٍَ ُٔ ٨ِ ٣ط ٔ ِ

دمحم نب امیلسؿ ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوبایفسؿ ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ایب نب بعک
ریضاہللاعتیلہنعےکاپسبیبطوکاجیھبسجےناؿیکرگاکیٹ(افدسوخؿاکنےنلےکےیل)۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،اوباعمفہی،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رگاکےنٹافرےنھچپاگلےنیکہگجاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 466

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ،٦ابي زبيَ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ًََّ ٥ي و ٔ ِرٔٛطٔ

ا ٪بٔطٔ
َٔ ٩ِ ٣وث ِ ٕئ ک َ َ

ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفیلکتیک
فہجےسےساےنپوکےھلںیمےنھچپوگلاےئ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داغاگلےناکایبؿ

ابب  :بطاکایبؿ
داغاگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 467

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،ثابتْ٣ ،طٖ٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ْط ٕ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن َٗا ََ َ ٧ ٢هي أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح ُّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ی ٥ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ِاَ ٛت َوی ا ِن َ٘ َل ٍَ ًَ ِ٨طُ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟکَ ِّي ٓ َِاَ ٛت َویِ َ٨ا ٓ ََ٤ا أَ ِٓ َِ ٠ح ََ ٩و ََ أََ ِ ٧ح ِح ََٗ ٩ا َ ٢أَبُو َدا ُود َوک َ َ
اَ ٪ی ِش ََ ٍُ ٤ت ِشَ ٔ ٠
َٓ َ٤َّ ٠ا َت َز َک َر َج ٍَ إ ٔ َِ ٟیطٔ

ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،رطمػ،رمعاؿنبنیصحرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداغاگلےنےس(زمخوک
دنبرکےنےیل)عنمرفامایمہےنداغاگلایوتہنیہںیمہافدئہوہاافرہنیہمہاکایمبوہےئ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،اثتب،رطمػ،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
داغاگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 468

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد ،ابي زبيَ ،جابز

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠وی َس ٌِ َذ بِ ٌََ ٣ُ ٩اذ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َٔ ٩ِ ٣ر َّٔ ٣یتٔطٔ

ومیسنباامسلیع،امحد،ایب زریب،اجربےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرضحتدعسنباعمذوکاؿےکریت
ےکزمخیکفہجےسداغاگلای
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،ایبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکںیمدفاڈاےنلاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
انکںیمدفاڈاےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 469

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،اح٤ذ ب ٩اسح ،ٙوہیبً ،بیذاہلل ب ٩كاؤض ،ابً ٩باض

ض أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٔ

اس َت ٌَ َم
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠

امثعؿنبایبہبیش،ادمحنبااحسؼ،فبیہ،دیبعاہللنبعاؤس،انبابعسےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانک
ںیمدفاڈایل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ادمحنباقحس،فبیہ،دیبعاہللنبعاؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشنہیکاممتعن

ابب  :بطاکایبؿ
رشنہیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 470

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززاً٘ ،ٚی ١ب ،١ٌ٘٣ ٩وہب ب٨٣ ٩بہ ،جابز بً ٩بذاہلل

 ١بِ َُٗ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َوص َِب بِ َِّ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذثَ َ٨ا ًَ٘ٔی ُ
ْشة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َّٔ ١ٔ ٤ًَ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ٪
ًَ ِب ٔذ اہللٔ َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَ ِ ٨ُّ ٟ
َ
ادمحنب لبنح،دبعارلزاؼ ،لیقع نبلقعم ،فبہ نب ہبنم،اجرب نبدبعاہللےسرفاتی ےہہکیبنرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسےس
رشنہےکابرےںیمدرایتفایکایگوترفامایہیاطیشینلمعےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،لیقعنبلقعم،فبہنبہبنم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرہیکتیمسوکدفررکےناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
زرہیکتیمسوکدفررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 471

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہً ،بذاہلل ب ٩یزیذ ،سٌیذ ب ٩ابي ایوب ،رشحبی ١ب ٩یزیذً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩رآٍ،

یذ
 ١بِ َُ ٩یز ٔ َ
رس َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩یٔز ٔ َ
رش ِحبٔی ُ
یذ َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
وب َح َّذثَ َ٨ا ُ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
اَف ُّی ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ اٟتَُّ٨وخٔ ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َذ اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ِٔ ٔ ٌَ ٤ُ ٟ

رشبِ ُت ت ٔ ِزیَاّٗا أَ ِو َت ٌَ َُّ ِ٘ ٠ت َتَ ٔ٤یّ ٤ة أَ ِو ُُِٗ ٠ت ِّ
اٟظ ٌِ َز َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب َٔ ١ن ِٔ ٔسي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا أُبَالٔي َ٣ا أَ َت ِی ُت إ ٔ ِ ٪أََ٧ا َ ٔ

أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َْ ٥َ ٠
اػ ّة َو َٗ ِذ َر َّْ َؽ ٓ ٔیطٔ َٗ ِو َْ ٦ی ٌِنٔي اٟت ِّ َِیَ َ
اٚ
کَ َ

دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،رشلیبحنبسیدی،دبعارلنمحنبراعف،رفامےتںیہہکںیمےنروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ےھجم وکیئ رپفاہ ںیہن وج ںیم رکات وہں اس ابت ےس ہک ارگ ںیم رتایؼ یپ ولں ای
(الخػرشع)وعتذیفریغہ(ےلگںیم)اکٹلولںایاینپاجبنےساعشروہکں۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہییبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسھتاخصاھتافرآپےناکیوقؾوکرتایؼےنیپیکااجزتدی۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،رشلیبحنبسیدی،دبعارلنمحنبراعف،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکمفہادفہیاکاسامؿ
ابب  :بطاکایبؿ
رکمفہادفہیاکاسامؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 472

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بادہ ،یزیذ ب ٩ہارو ،٪اسٌ٤ی ١بً ٩یاغ ،ثٌ٠بہ ب٣ ٩ش ،٥٠ابوً٤زا٪

غ ًَ َِ ٩ث ٌََِ ٠ب َة بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔي
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ًُ ٩با َد َة ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩صَ ُ
و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ار َ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ أَِ٧زَ ََّ ٢
ئ ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
ا ٪اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أ ُ َِّّ ٦
اٟذا َئ
اٟذ ِر َدا ٔ
اٟذ ِر َدا ٔ
ً َِٔ ٤ز َ

َو َّ
اٟذ َوا َئ َو َج ٌَ ََ ِّ١َُٟٔ ١دا ٕئ َد َو ّ
َحإ ٦
ائ َٓ َت َذا َو ِوا َو ََ َت َذا َو ِوا ب ٔ َ َ

دمحمنبابعدہ،سیدینباہرفؿ،اامسلیعنبایعش ،ہبلعنبملسم،اوبرمعاؿرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اہللاعتیلےنامیبریافرالعجدفونںانزؽرفامےئںیہافررہامیبرییکدفایھبریھکےہذہلا(امیبریںیم)العجایکرکفافررحاؾرطہقی

ےسالعجہنایکرکف۔
رافی  :دمحمنبابعدہ،سیدینباہرفؿ،الیعمسنبایعش ،ہبلعنبملسم،اوبرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رکمفہادفہیاکاسامؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 473

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪اب ٩ابي ذئب ،سٌیذ بْ ٩اٟذ ،سٌیذ ب٣ ٩شیبً ،بذاٟزح ٩٤بً ٩ث٤ا٪

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثئَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
ا ٪أَ َّ ٪كَبٔی ّبا َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ؿٔ َِذ َٕ َی ِح ٌََ ُ٠ضا فٔي َد َوا ٕئ َٓ ََ ٨ضا ُظ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِِ َٗ ٩تَ ٔ ٠ضا
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،انب ایب ذبئ ،دیعس نب اخدل ،دیعس نب بیسم ،دبعارلنمح نب امثعؿ ےس رفاتی ےہہک اکی بیبط ےن وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسڈنیمکوکدفاںیمڈاےنلےکقلعتمدرایتفایکوتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسبیبط وک
ڈنیمکےکلتقےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،انبایبذبئ،دیعسنباخدل،دیعسنببیسم،دبعارلنمحنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رکمفہادفہیاکاسامؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 474

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل٣ ،ح٤ذ ب ٩بْش ،یو٧ص ب ٩ابي اسحا٣ ،ٚحاہذ ،ابوہزیزہ

ْش َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙحاصٔ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ئ ا َِ ٟخبٔیثٔ
اٟذ َوا ٔ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،دمحم نب رشب ،ویسن نب ایب ااحسؼ ،اجمدہ ،اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اناپک دفا ےک
اامعتسؽےسعنمرفامایےہ
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دمحمنبرشب،ویسننبایبااحسؼ،اجمدہ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رکمفہادفہیاکاسامؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 475

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّذث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ح َشا ُس ً٤ا ٓ َُش ُُّ ٤ط فٔي َیذٔظ ٔیَ َت َح َّشا ُظ فٔي َ٧ارٔ َج َض ََّْ ٥َ ٨اّ ٔ ٟذا َُ ٣خ َّّ ٠ذا ٓ َٔیضا أَبَ ّذا

ادمح نب لبنح ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش (داہتسن)
زرہےیپاگوتاساکزرہاسےکاہھتںیموہاگافراےسےئپاگفہمنہجیکآگںیمافرہشیمہہشیمہاسںیمرےہاگ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ

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

ابب  :بطاکایبؿ
رکمفہادفہیاکاسامؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 476

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،س٤ا٤٘٠ً ،٢ہ ب ٩وائ ،١اپ٨ے واٟذ وائ ١ب ٩ححز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َِک كَار ُٔ ٚبِ ُُ ٩س َویِ ٕذ أَ ِو ُس َویِ ُذ بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٔ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ذ َ َ
كَارٔ َٕ ٚسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َٓ ََ ٨ضا ُظ ث ُ ََّ ٥سأ َ َُ ٟط َٓ ََ ٨ضا ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َیا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ إ َٔ َّ ٧ضا َد َوائْ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠و َل َٔ ٨َّ ٜضا َدائْ

ملسمنباربامیہ،ہبعش،امسؽ،ہمقلعنبفالئ،اےنپفادلفالئنبرجحریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکعارؼنبوسدیےن
ایوسدینبعارؼےن(رافیوککشےہ)وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرشابےکابرےںیمدرایتفایکوتآپےناںیہن
عنم رفامدای۔اوہنںےنرھپوساؽایکوتآپےنرھپعنمرفامدایوتاوہنںےنرعضایکاے اہللےکیبنفہ وتدفاےہرفامایہکںیہنفہ وت
امیبریےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،امسؽ،ہمقلعنبفالئ،اےنپفادلفالئنبرجحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجعہوجھکراکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
وجعہوجھکراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 477

راوی  :اسح ٙب ٩اسٌ٤ی ،١سٔیا ،٪اب ٩ابي ٧حیح٣ ،حاہذ ،سٌذ،

َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕذ َٗا َ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت ََ ٣ز ّؿا أَ َتأِي َر ُسو ُ٢
ک َر ُج ِْٔ ٣َ ١ئُو ْد ائِتٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌُودُِٔي ٓ ََو َؿ ٍَ یَ َذ ُظ بَي ِ َن ثَ ِذي َ َّي َحتَّي َو َج ِذ ُت بَ ِز َدصَا ًََّ َي ُٓ َؤادٔی َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧
یٕ َٓإُٔ َّ ٧ط َر ُج ْ ١یَ َت َلب َُّب ََِٓ ٠یأ ِ ُْ ِذ َس ِب ٍَ َت ََ ٤زا ٕ
ا َِ ٟحار َٔث بِ َ ٩کَََ ٠ذ َة أَ َْا َث٘ ٔ ٕ
ت ِٔ ًَ ٩ِ ٣ح َوة ٔ ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة ََِٓ ٠ی َحأِصُ َّ٩ب ٔ ََ ٨واصُ َّ٩ث ُ َّ٥

َ ٔ ٟیَّ ُ٠ذ َک بٔضَّٔ٩

ااحسؼنباامسلیع،ایفسؿ،انبایبحیجن،اجمدہ،دعس،رفامےتںیہہکںیمامیبروہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیایعدتےک
ےیل رشتفی الےئ افر اانپ دتس رابرک ریمی اھچویتں ےک درایمؿ راھک اہیں کت ہک اس یک ڈنھٹک ںیم ےن اےنپ بلق ںیم
وسحمس یک رھپآپ ےن رفامایہک متدؽ ےکرمضی وہ احرثدیلکہ ےکاپس اجؤ وج ینب فیقث اک اھبیئ ےہ فہ العج رکےنفاال آدیم ےہ
سپاےساچےیہہکفہدمہنیونمرہیکوجعہوجھکرںیےلرکافراںیہناؿیکویلھٹگںتیمسسیپےلافراؿاکامدیلہاسانبرکاہمترےہنم
ںیمڈاےل۔
رافی  :اقحسنبالیعمس،ایفسؿ،انبایبحیجن،اجمدہ،دعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وجعہوجھکراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 478

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،ابواسا٣ہ ،ہاط ٥ب ٩ہاطً ،٥ا٣ز ب ٩ابي وٗاؾ ،اپ٨ے واٟذ حرضت ابي وٗاؾ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّذثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ َُ ٩صا ٔط ًَٕ ٩ِ ًَ ٥ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩

أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َؼبَّحَ َس ِب ٍَ َت ََ ٤زا ٕ
َٔح
ت ًَ ِح َوة َٕ ٥َِ ٟی ُ َّ
رض ُظ ذََ ٔ ٟ
ک ا َِ ٟی ِو ََ ٦س ٌَّ ٥و ََ س ِ ْ
امثعؿنبایبہبیش،اوبااسہم،اہمشنباہمش،اعرمنبایبفاقص،اےنپفادلرضحتایبفاقصےسرفاتیرکےتںیہ ہکیبنارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنحبصےکفتقاستداےنوجعہوجھکرےکاھکےیلاےساسدؿوکیئزرہافروکیئرحساصقنؿںیہن
اچنہپےئاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبااسہم،اہمشنباہمش،اعرمنبایبفاقص،اےنپفادلرضحتایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںےکقلحوکدابےناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
وچبںےکقلحوکدابےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 479

راوی ٣ :شذد ،حا٣ذ ب ٩یحیي  ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل ،اٗ ٦یص ب٨ت ٣حؼ،٩

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذدُ َو َحا ُٔ ٣ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩بَی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ َٗ ٦ی ٕص ب ٔ ِ٨تٔ ِٔ ٣ح َؼ ٕ٩
َّ
َّ
َغ َ٪
َٗاَِ ٟت َد َُِْ ٠ت ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔابِ ٕ ٩لٔي َٗ ِذ أَ ًِ َُ ِ٘ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َٓ َ٘ا َََ ًَ ٢ل ََ ٦ت ِذ َ ِ

َات ا َِ ٟح ِٔ ٨ب ی ُِش ٌَ ُم ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ
أَ ِو ََ َد ُ َّ٩ٛب ٔ َض َذا ا ََِٔ ٌٟل َِٔ ٠ًَ ٚی َّ٩ُٜب ٔ َض َذا ا ٌُِ ٟود ٔ ا ِٟض ٔ ِ٨ذ ِّٔی َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا ذ ُ

َویَُُّ ٠ذ ٔ ٩ِ ٣ذَا ٔ
ت ا َِ ٟح ِٔ ٨ب َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َی ٌِنٔي بٔا ٌُِ ٟود ٔا ِِ ُ٘ ٟش َم

دسمد ،احدم نب ییحی ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،اؾ سیق تنب نصحم ،رفامیت ںیہہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاپساحرضوہیئاےنپےٹیبوکےلرکسجاک ںیمےنقلحدابایاھتذعرہامیبرییکفہجےسآپےنرفامایہکمتاینپافالدفںےکقلح
وکاسرطحویکںدابیتوہںاہمترےےیلرضفریےہہکوعددنہیایلرکفاسےیلہکاسںیماسترطحیکافشےہاؿںیمےس

اکیذاتابنجلےہذعرہامیبریںیماےسانکںیمڈاالاجےئ،اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکوعدےسرماد طس(دنہی)ےہ۔
رافی  :دسمد،احدمنبییحی،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اؾسیقتنبنصحم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسہماگلےناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
رسہماگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 480

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيًَ ،بذاہلل بً ٩ث٤ا ٪بْ ٩ثی ،٥سٌیذ ب ٩جبيَ ،ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ٪بِ َٔ ُْ ٩ث ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟب ُشوا ٔ ٩ِ ٣ث َٔیابٔ ٥ِ ُٜا ِٟب َ َی َ
اق َٓإَٔ َّ ٧ضا َْٔ ٩ِ ٣ي َِ ٔث َٔیابَٔ ٥ِ ُٜو َُ٨ِّٔ ٛوا ٓ َٔیضا َِ ٣و َتا َُ ٥ِ ٛوإ ٔ ََّْ ٪ي ِ ََ

أَ َِ ٛحالِٔ ٥ُ ُٜاْل ٔثُِ ٔ٤ذ َی ِحُ٠و ا َِ ٟب َص َویُ ِ٨ب ٔ ُت َّ
اٟظ ٌِ َز
َ

ادمحنبویسن،زریہ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکمتاےنپڑپکفںںیمدیفسانہپرکفویکہکنفہاہمترےڑپکفںںیمرتہبےہافرایسںیم اےنپرمدفںوکنفکدایرکفافرکشیباہمترے
رسومںںیمبسےسرتہبرسہمادمثےہوجاگنہوکزیترکاتےہافرابولںوکااگاتےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رظنےنگلاکایبؿ

ابب  :بطاکایبؿ
رظنےنگلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 481

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٔ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ٌَِ ٟي ِ ُن َح ٌّٙ
ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،رامؾ نب ہبنم ،رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن مہ ےس روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرباہراتسایبؿیکہکآپےنرفامایہکرظنانگلقحےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،رامؾنبہبنم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رظنےنگلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 482

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسود ،حرضت ًائظہ

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َود ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ا ٌِٔ٤َ ٟي ُن
یُ ِؤ َ٣زُ ا ٌَِ ٟائ َُٔ َٓ ٩ی َت َو َّؿأ ُث ُ ََّ ٥ی ِِ َت ٔش ُ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک (وضحر ےک زامہن ںیم) رظن اگلےن فاےل وک مکح دای اجات فہ

فوضرکاتافررھپاسلمعتسماپینےسرظنےسجیگلےہاےسلسغدایاجاتےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمتراضتعںیمامجتعرکےناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
دمتراضتعںیمامجتعرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 483

راوی  :ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،ابو توبہ٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ہاجز ،اس٤اء ب٨ت یزیذ ب ٩س٩ٜ

یذ بِ َّٔ ٩
اٟش ََٗ ٩ٔ ٜاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَبُو َت ِوبَ َة َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ یَز ٔ َ
َف ٔسطٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ََ ٢ت ِ٘ ُتُ٠وا أَ ِو ََ َد ًُ ٔ ٥ِ ٛ
رسا َٓإ ٔ َّ ٪ا ِِ َِ ٟی َ ١یُ ِذرٔ ُک ا َِٟٔار َٔض َٓ ُی َذ ًِثَُٔ ُظ ًَ َِ َ ٩
رعیب نب انعف ،اوب وتہب ،دمحم نب اہمرج ،اامسء تنب سیدی نب نکس رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت
وہےئ انس ہک اینپ افالد وک ہیفخ لتق تم ایک رکف اس ےیل ہک دمت راضتع ںیم امجع رکان اوسہار وک اس ےک وھگڑے ےس  السھ داتی
ےہ۔
رافی  :رعیبنبانعف،اوبوتہب،دمحمنباہمرج،اامسءتنبسیدینبنکس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

دمتراضتعںیمامجتعرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 484

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاٟزح ٩٤ب٧ ٩وٓ ،١رعوہ ب ٩زبيَحرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ جذا٣ہ اسذیہ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٕ ١أَ َِْ َ ََِٔي ُ ِ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ج َذا ََ ٣ة اْلِ َ َس ٔذیَّ ٔة أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢ذ صَ َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪أََ ِ ٧هي ًَ ِ٩
َّ
 ١ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َي
و ٪ذََ ٔ ٟ
رض أَ ِو ََ َدص َُِٗ ٥ا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک ا ِِٟٔی َُ ٠ة أَ َِ ٪ی ََّ ٤ص اَّ ٟز ُج ُ
وَ ٦وَٓار َٔض َیٔ ٌََِ ُ٠
اٟز َ
ا ِِٟٔی َٔ ٠ة َحتي ذ َ ِ
َِک ُت أَ َُّّ ٪
ک ٓ َََل َی ُ ُّ

تُ ِز ٔؿ ٍُ

یبنعق ،امکل ،دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف ،رعفہ نب زریبرضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع دجاہم ادسہی ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک
اوہنں ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم دمت راضتع ںیم امجع ےس عنم
رکفںاہیںکتہکریمےاسےنمذترکہایکایگالہرفؾفافرساکایسرطحرکےتںیہافراؿیکافالدوکاصقنؿںیہن اتچنہےہ،امکل
رفامےتںیہہک،ؼیلہ،ہیےہہکرمداینپویبیےساحتلراضتعںیمامجعرکے۔
رافی  :یبنعق،امکل،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفہنبزریبرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعدجاہمادسہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعتذیڈنگےےلگںیماکٹلےناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
وعتذیڈنگےےلگںیماکٹلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 485

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ز ب٣ ٩زہ ،یحیي ب ٩جزار ،اب ٩اخي زی٨بً ،بذاہلل ب ٩زی٨بً ،بذاہلل رضي

اہلل ً٨ہ

ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩یَ ِحی َي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

اٟزقَي
َزیِ ََ ٨ب ا َِ ٣زأَة ٔ ًَ ِب ٔذ اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ا َِ ٣زأَة ٔ ًَ ِبذٔ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َُّّ ٪

ٕ إلٔ َي ُٓ ََل ٕ ٪ا َِ ٟی ُضود ٔ ِّی
رش ْک َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َ ٥َ ٔ ٟت ُ٘و َُ ٢ص َذا َواہللٔ َِ َ٘ ٟذ کَاِ َ ٧ت ًَ ِینٔي َت ِ٘ ٔذ ُٖ َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِْ َتُ ٔ ٠
َواَّ ٟت َ٤ائ ََٔ ٥واِّ ٟت َو ََ ٟة ٔ ِ
َّ ١
ا ٪یَ ِ٨خ ُُش َضا ب ٔ َی ٔذظ ٔ َٓإ ٔذَا َر َٗا َصا ََّ ٛ
ا٪
یَ ِزٗٔینٔي َٓإٔذَا َر َٗأِي َسِ ٨َ َٜت َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ذَا َک ًَ َُ ٤
ٕ ًَ َِ ٨ضا إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
اٟظ ِی َلا ٔ ٪ک َ َ
اط ٕٔ أََ ِ ٧ت َّ
ض ِ
َیٔ ِٜٔ
اٟظافٔي ََ ٔطَٔا َئ
ٔیک أَ َِ ٪ت ُ٘ولٔي َ٤َ ٛا ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢أَذِص ِٔب ا َِ ٟبأ ِ َض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
إ ٔ ََّ ٔطَٔاؤ َُک ٔطٔ ّ
َائ ََ ُی َِاد ٔ ُر َس َ٘ ّ٤ا
دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،رمعنبرمہ،ییحینبزجار،انبایخزبنی،دبعاہللنبزبنی،دبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
فہرفامےتںیہںیمےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہککشیبوعتذی،ڈنگےفریغہبسرشکںیہ،رضحت
زبنی  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ہی ایک مت ےتہک وہ ،دخایک مسق ریمی آھکن درد یک دشت ےس ابرہ ےنلکن وک یھت افر ںیم الفں
وہیدی ےک اپس اجای رکیت یھت فہ ےھجم وعتذی داتی اھت ،بج اس ےن ےھجم وعتذی دای وت ےھجم وکسؿ وہ ایگ۔ وت رضحت دبعاہلل ےنہک  ےگ ہی وت
اطیشین لمع ےہ ہکبج فہ اےنپ اہھت ےس اےس دابای رکات اھت بج اس وہیدی ےن اس رپ دؾ ایک وت فہ اطیشؿ اس لمع ےس رک ایگ۔ افر
کشیب اہمترے ےیل یہی اکیف ےہ ہک مت اس رطح ہہک دای رکف ےسیج ہک روسؽ اہلل رفامای رکےت ےھت ہک اے اہلل فیلکت وک دفر رفام اے
ولوگںےکرپفداگرافشاطعرفامآپیہافشدےنیفاےلںیہافرآپیکافشےکالعفہوکیئافشںیہنےہایسیافشوجیسکامیبریوکابیقہن
وھچڑے۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،رمعنبرمہ،ییحینبزجار،انبایخزبنی،دبعاہللنبزبنی،دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وعتذیڈنگےےلگںیماکٹلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 486

راوی ٣ :شذدً ،بذاہلل ب ٩داؤد٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢حؼين ،طٌبي٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩دا ُو َد ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢حُ َؼي ِ ٕن ًَ َِّ ٩
ا ٪بِ َ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ََ ٢رٗ َِی َة إ ٔ ََّ ًَٔ ٩ِ ٣ي ِ ٕن أَ ِو حُ َٕ ٤ة
دسمد ،دبعاہلل نبداؤد ،امکل نب وغمؽ،نیصح ،یبعش،رمعاؿ نبنیصح ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایوعتذیںیہنےہوساےئرظندبےکایزرہےک۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،امکلنبوغمؽ،نیصح،یبعش،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعتسیفریغہاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیفریغہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 487

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩رسح ،اح٤ذ ،اب ٩وہب ،اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،داؤد بً ٩بذاٟزح٤ً ،٩٤زو ب ٩یحیي  ،یوسٕ ب٩
٣ح٤ذ اب ٩ػاٟح٣ ،ح٤ذ ب ٩یوسٕ ب ٩ثابت بٗ ٩یص اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا ثابت بٗ ٩یص ب ٩ط٤اض

اٟرسحٔ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَ َ٨ا َدا ُودُ بِ ُ٩
اٟرسحٔ َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ و َٗا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح وابِ ُِ َّ ٩
ٕ بِ ٔ ٩ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ٩
ٕ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ًَ ِب ٔذ اٟزَّ ِح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤زو ٔ بِ َٔ ٩ی ِحیَي ًَ ِ ٩یُو ُس َ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َد َْ ََ ًََّ ١ي ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ َوص َُو َ٣ز ٔ ْیف
َط َّ٤ا ٕ

اَ َٓ ٪ح ٌَ َُ ٠ط فٔي َٗ َذ ٕح ث ُ ََّ ٥نٔ ََث
ض ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩ط َّ٤ا ٕ
ض ث ُ َّ ٥أَ َْ َذ تُ َزا ّبا ٔ ٩ِ ٣بَ ِل َح َ
ٕ ا َِ ٟبأ ِ َض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
َٓ َ٘ا َِ ٢أ ٛظ ِ
اب
اٟرس ٔح یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َوص َُو اٟؼَّ َو ُ
ًََِ ٠یطٔ ب ٔ َ٤ا ٕئ َو َػ َّب ُط ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩

ادمحنباصحل،انبرسح،ادمح،انبفبہ،انبرسح،انبفبہ،داؤدنبدبعارلنمح،رمعفنبییحی،ویفسنبدمحمانباصحل،دمحمنب
ویفسنباثتبنبسیقاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادااثتبنبسیقنبامشسےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرضحتاث تب نب سیقےکاپسرشتفی ےل ےئگادمح ےتہک ںیہہکفہ امیبر ےھت وترفامایہکاےولوگ! رپفداگرفیلکتوکدفر
رفام اثتب نب سیقامشس ےس۔ رھپآپ ےنفادی احطبؿیک یٹم ااھٹیئ افر ےس اکی ایپہل ںیمڈاؽ دای رھپاس رپ اپین زپھرک وھپاکن افر
اےساؿرپاہبدای۔
رافی  :ادمح نب اصحل ،انب رسح ،ادمح ،انب فبہ ،انب رسح ،انب فبہ ،داؤد نب دبعارلنمح ،رمعف نب ییحی  ،ویفس نب دمحم انب
اصحل،دمحمنبویفسنباثتبنبسیقاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادااثتبنبسیقنبامشس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیفریغہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 488

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہبٌ٣ ،اویہً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩جبيًَ ،وٖ ب٣ ٩اٟک

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ٌَُ ٣اؤیَ ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
ِ
رشکّا
ٕ َت َزی فٔي ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا َٔ ِ ٢
ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧زقٔي فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
اٟزقَي َ٣ا َ ٥َِ ٟتِ ٔ ٩ِ ُٜ
ارع ُؿوا ًََّ َ َّي ُر َٗا ُ ََ ٥ِ ٛبَأ َض ب ٔ ُّ
ادمحنباصحل،انبفبہ،اعمفہی،دبعارلنمحنبریبج،وعػنبامکلرفامےتںیہہکمہزامہناجتیلہںیموعتذیفریغہایکرکےتےھت
سپ مہ ےن وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس آپ اک وعتذی فریغہ ےک ابرے
ںیم ایک ایبؿ ےہ؟ وضحر ےن رفامای ہک اےنپ وعتذی فریغہ ریمے اسےنم شیپ رکف بج کت وعتذی ںیم رشہیک املکت ہن وہں اس ںیم

وکیئرحجںیہن۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،اعمفہی،دبعارلنمحنبریبج،وعػنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیفریغہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 489

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩ہذی٣ ،ؼیصيًَّ ،ي ب٣ ٩شہزً ،بذاٌٟزیز ب٤ً ٩ز بً ٩بذاٌٟزیز ،ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪ابوبْک ب ٩س٠امی٪
ب ٩ابي حث٤ہ ،طٔاء ب٨ت ًبذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ضذ ٓ ٕ
ٔی ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َح َّذث َ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ٩
ْک بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة ًَ ِِّ ٩
ئ ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔذ اہللٔ َٗاَِ ٟت َد َْ ََّ َ ًََّ ١ي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟظَٔا ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي بَ ِ ٔ
َِ ٛی َش َ
ٔیضا ا ِل َٔ ٜتابَ َة
َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ً ٔ َِ ٨ذ َحٔ َِؼ َة َٓ َ٘ا َ ٢لٔي أَ ََ ُت ٌَ ِّٔ٤٠ي َن َص ٔذظ ٔ ُرٗ َِی َة أ ٠َ ٤ِ ٨َّ ٟة َ٤َ ٛا ًَ َّ٤ِ ٠ت َ

م
اربامیہنبدہمی ،صیضی،یلعنبرہسم ،دبعازعلسینبرمعنبدبعازعلسی،اصحلنباسیکؿ،اوبرکبنبامیلسؿنبایب،ہمث،افشءتنب
دبعاہلل رفامیتںیہ ہک وضحر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ ںیم اسفتق رضحت ہصفح ریض اہلل ؼبھاےک
اپسیھتآپےنھجمےسرفامایایکمتاےس(ہصفح)وکہلمناکوعتذیںیہناھکسیتےسیجہکمتےناےساتکتباھکسیئ۔
م
رافی  :اربامیہنب دہمی ،صیضی،یلعنبرہسم،دبعازعلسینبرمعنبدبعازعلسی،اصحلنباسیکؿ،اوبرکبنبامیلسؿنبایب،ہمث،
افشءتنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

وعتسیفریغہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 490

راوی ٣ :شذدً ،بذاٟواحذ ب ٩زیادً ،ث٤ا ٪ب ٩حٜی ،٥حرضت سہ ١ب ٩ح٨یٕ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواحٔذٔ بِ ُ ٩زٔ َیاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَ ٥ح َّذثَ ِتنٔي َج َّذت ٔي َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ َ ٩حُ َٕ ٨
یٕ

ک إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َّم ذََ ٔ ٟ
َی ُ٘و َُ ٣َ ٢ز ِرَ٧ا بٔ َش ِی ََٕ ٓ ١ذ َُِْ ٠ت َٓاُِ َت َشُِ ٠ت ٓ ٔیطٔ ٓ َ َ
َْخ ِج ُت َِ ٣ح ُ٤و ّ٣ا ََٓ ٔ ُ٨
اٟزقَي َػاَ ٔ ٟح ْة َٓ َ٘ا َُ ََ ٢رٗ َِی َة إ ٔ ََّ فٔي َنٔ ِٕص أَ ِو حُ َٕ ٤ة أَ ِو َِ ٟذَُ ٕة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
ُ٣زُوا أَبَا ثَاب ٔ ٕت َی َت ٌَ َّوذُ َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َس ِّیذٔی َو ُّ

ا ُِ ٟح َُ ٤ة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحیَّا ٔ
ت َو َ٣ا یََِ ٠ش ٍُ

دسمد ،دبعاولادح نب زاید ،امثعؿ نب میکح ،رضحت لہس نب فینح رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم اکی دنی ےس ذگرا وت اس ںیم
دالخ وہ ایگ افر اس ںیم لسغ ایک بج ابرہ الکن وت اخبر زدہ اھت ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایکس االطع یک یئگ وت رفامای ہک
اوب اثتبوکمکحدفہکفہوعتذیزپےھ(اطیشؿےسانپہامےگن)ںیمےنرعضایکہکاےریمےرسداردفرسےاےھچوعتذییھب ںیہ
(رشکےساپک)آپےنرفامایہکوعتذینیتامیبرفںےکفا ےطےہ۔اکیرظندبےکےیل،دفرسےزرہےکےیل،رسیتےیسک
اجونرےکڈسےنیلیکوصرتںیم،اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکزرہاسپنےکڈےنسےسای وھچفریغہےکاکےنٹےسوہاتےہ۔
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،امثعؿنبمیکح،رضحتلہسنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیفریغہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 491

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،رشیکً ،باض ،یزیذ ب ٩ہارو ،٪رشیکً ،باض ب ٩زریٍ ،طٌبيً ،باض ،ا٧ص

ض
و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد َح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
َّاض ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذث َ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
رش ْ
رش ْ
یک ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
یک ح و َح َّذثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ٔیح ًَ َِّ ٩
بِ َٔ ٩ذر ٕ
َّاض ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ََ ٥َ ٠رٗ َِی َة إ ٔ ََّ ًَٔ ٩ِ ٣ي ِ ٕن أَ ِو حُ َٕ ٤ة أَ ِو
اٟظ ٌِ ٔب ِّي َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ
ُ
َّاض ا ٌَِ ٟي ِ َن َو َص َذا َُِ ٟٔى ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩دا ُو َد
ِک ا ٌَِ ٟب ُ
َدٕ ٦یَ ِز َٗأ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
امیلسؿ نب داؤد ،رشکی ،ابعس ،سیدی نب اہرفؿ ،رشکی ،ابعس نب زرعی ،یبعش ،ابعس ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایوعتذیںیہنےہوساےئرظندبےک ایزرہ ےلاجونرےکاکےنٹیکفہجےسایوخؿ ےنہےس،ابعسنبزرعیےن
اینپرفاتیںیمرظندباکذترکہںیہنایک۔ذموکرہابالاافلظامیلسؿنبداؤدےکںیہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،رشکی،ابعس،سیدینباہرفؿ،رشکی،ابعسنبزرعی،یبعش،ابعس،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعتسیےسیکےیکاجںیئ
ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیےسیکےیکاجںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 492

راوی ٣ :شذدً ،بذاٟوارثً ،بذاٌٟزیز ب ٩ػہیب ،ےن ثابت

ک بٔزُٗ َِی ٔة َر ُسو ٔ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َی ٌِنٔي َ ٔ ٟثاب ٔ ٕت أَ ََ أَ ِرٗ ٔی َ
ض ا ِط ٕٔ أََ ِ ٧ت َّ
اہللٔ َٗا َ ٢بََّ َي َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََّ ٢
اٟظافٔي ََ َطاف ٔ َي إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت ِ
اط ٔٔطٔ ٔطٔ ّ
َائ ََ ُی َِاد ٔ ُر
ض ُِ ٣ذص َٔب ا َِ ٟبأ ِ ٔ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
َس َ٘ ّ٤ا
دسمد ،دبعاولارث ،دبعازعلسی نب بیہص ،ےن اثتب ےس اہکہک ایک ںیم ںیہمت روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس اک وعتذی ہن التبؤں
سجےسوضحروعتذیایکرکےتےھت،اوہنںےناہکویکںںیہن؟رفامایہکہیوہکہکاےاہللولوگںےکرپفرداگر،فیلکتوکدفررکےن

فاےل،افشاطعرفامےیئکشیبآپیہافشدےنیفاےلںیہافرآپےکالعفہوکیئافشدےنیفاالںیہنےہایسیافشوجامیبریوکابلکلوھچڑ
دے۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،ےناثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بذاہلل٨ٌٗ ،بي٣ ،اٟک ،یزیذ بْ ٩ؼیٔہ٤ً ،ز و بً ٩بذاہلل بٌٛ ٩ب٧ ،آٍ ب ٩جبيًَ ،ث٤ا ٪ب ٩ابي ًاؾ

ََّم أَ َِْ َ ََ ُظ أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٍَ بِ َ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اٟشَّ ٔ ٠
یذ بِ َٔ ُْ ٩ؼ ِی َٔ َة أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ُّ
اؾ أَُ َّ ٧ط أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪وبٔي َو َج ٍْ َٗ ِذ کَا َد یُ ِضُٜٔ٠نٔي َٗا َ٢
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ا ِٔ ٌَ ٟ
ُج َبيَ ٕأَ َِْ َ ََ ُظ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤

ک َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت َو ُٗ ِ ١أَ ًُوذُ بٔ ٌٔزَّة ٔاہللٔ َوٗ ُِذ َرتٔطٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا أَ ٔج ُذ َٗا َ٢
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٣ش ِح ُط ب ٔ َیٔ٤یَ ٔ ٨
ا ٪بٔي َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢آ ُ٣زُ بٔطٔ أَصَِّٔي َوَُي ِ ََص ُِ٥
َٓٔ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
ک َٓأَذِ َص َب اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا ک َ َ
دبعاہلل،یبنعق،امکل،سیدینبدصیفہ،رمعفنبدبعاہللنببعک،انعفنبریبج،امثعؿنبایباعصےسرفاتیےہہکفہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہےئامثعؿےتہکںیہہکےھجماینتفیلکتیھتہکرقبیاھتہکںیمالہکوہاجاترفامایہکرھپیبنرکمی
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایدردیک ہگج رپ اانپداایںاہھت ریھپفاست رمہبت افر وہک ںیم انپہ اماتگن وہں اہللیک زعتیک افر اس یک
دقرت یک اس رش ےس وج ںیم وسحمس رکات وہں ،امثعؿ ےتہک ںیہہک ںیم ےن ایسرطح ایک وت اہلل ےن ریمی فیلکت دفررکدیسپ اس
ےکدعبےسںیمہشیمہاےنپالہفایعؽوکافرریغفںوکاساکمکحداتیوہں۔
رافی  :دبعاہلل،یبنعق،امکل،سیدینبدصیفہ،رمعفنبدبعاہللنببعک،انعفنبریبج،امثعؿنبایباعص
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راوی  :یزیذ بْ ٩اٟذ ب٣ ٩وہبٟ ،یث ،زیاد ب٣ ٩ح٤ذ٣ ،ح٤ذ بٌٛ ٩بٓ ،ـاٟہ بً ٩بیذ ،ابودرداء

َّ
ِقه ِّٔی ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة
َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩زٔ َیا َد َة ب ٔ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ

بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
اط َتکَي َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط ِیئّا أَ ِو ِ
ئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ ٩ِ ٣َ ٢
اط َتََا ُظ أَ ْخ
اٟذ ِر َدا ٔ
ک فٔي َّ
ک أَ ِ٣زُ َک فٔي َّ
َُ ٟط ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١ربَّ َ٨ا اہللُ َّأ ٟذی فٔي َّ
ئ َٓا ِج ٌَ ِ١
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ق َ٤َ ٛا َر ِح َُ ٤ت َ
اس َُ ٤
ئ َت َ٘ َّذ َض ِ
ِرف َ٨َ ٟا حُوبَ َ٨ا َو َْ َلا َیاَ٧ا أََ ِ ٧ت َر ُّب َّ
اٟلیِّبٔي َن أَِ٧ز ٔ َِ ٢ر ِح َّ ٤ة َٔ ٩ِ ٣ر ِح َ٤ت َٔک َو ٔطٔ ّ
َائ ٔٔ ٩ِ ٣طَٔائ َٔک ًََّ َي َص َذا
ک فٔي اْلِ َ ِر ٔ
َر ِح ََ ٤ت َ
ق اُ ٔ ِ

ا َِ ٟو َج ٍٔ ٓ ََیَ ِ ََأَ

سیدی نب اخدل نب ومبہ ،ثیل ،زاید نب دمحم ،دمحم نب بعک ،اضفہل نب دیبع ،اوبدرداء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکمتںیمےسسجوکیسکفیلکتیکاکشتیوہایاسےساساکوکیئاھبیئاکشتیرکےوتاےساچےیہ
ہک ےہک اے رامرے رپفرداگر وج آامسؿ ںیم ےہ آپ اک انؾ اپک ےہ زنیم ف آامسؿ رپ آپ یہ اک مکح اتلچ ےہ ےسیج آامسؿ رپ آپ ےن
رتمحیکسپاےسییہزنیمرپاینپرتمحانزؽرفامرامرےانگوہںوکاعمػرکدےافررامریاطخؤںوکدرذگررفامافراینپافشںیم
ےسافشانزؽرفامےیئاسفیلکترپ،وتفہدردمتخوہاجےئاگ۔
رافی  :سیدینباخدلنبومبہ،ثیل،زایدنبدمحم،دمحمنببعک،اضفہلنبدیبع،اوبدرداء
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راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب ٩اسح٤ً ،ٙزو ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ا ٪ی ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِٔ ٟزَ َٔ کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
رش ً َٔبادٔظ ٔ َو َٔ ٩ِ ٣ص َ٤زَا ٔ
ت أًَُوذُ بََٔ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت اہللٔ اَّ ٟتا َّٔ ٣ة ََٔ ُ ٩ِ ٣ـبٔطٔ َو َ ِّ
ت
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّ
اِ ًَ ٪ب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ی ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ض ٩ِ ٣ٔ ١َ َ٘ ًَ ٩ِ ٣َ َّ٩بَٔ٨یطٔ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ٌِ٘ ٔ َِٛ ١ت ََب ُط َٓأ َ ًِ َُ َ٘ ٠ط ًََِ ٠یطٔ
رضو َٔ ٪وک َ َ
اٟظ َیاكٔي ٔن َوأَ َِ ٪ی ِح ُ ُ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب ااحسؼ  ،رمعف نب بیعش ،اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ربھگاٹہ ےک ےیل اںیہن ہی املکت اھکسےت ےھت ،ںیم انپہ اماتگن وہں اہلل اعتیل ےک امتؾ املکت یک اس ےک بضغ
ےسافراسےکربےدنبفںےسافرایشنیطےکفوسوسںےسافراسابتےسہکفہریمےاپسآںیئافررضحتدبعاہللنبرمع
ریضاہللاعتیلہنعاکہیومعمؽاھتہکاؿےکوٹیبںںیمےسوجلقعدنم(ابغلوہات)وتاےسہیاملکتالھکسےتافروجانداؿ(انابغل)
وہاتوتاؿاملکتوکھکلرکاسےکافرپےلگںیماکٹلدےتی۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دمحمنباقحس،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
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راوی  :اح٤ذ ب ٩ابي رسیخ ،یزیذ ب ٩ابي ًبیذ حرضت یزیذ ب ٩ابي ًبیذ

ْضبَ ٕة فٔي َسا َٔ ٚسَ ٤ََ ٠ة
رسیِ ٕخ اٟزَّاز ُّٔی أَ َِْ َ َََ٧ا َ٣ک ُِّّي بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي ًُب َ ِی ٕذ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أَثَ َز َ ِ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ُ َ

یب َسُ ٤ََ ٠ة َٓأت ُ َٔي بٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٔ٨َ َٓ ٥َ ٠ث ف ٔ َّي
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َص ٔذظ ٔ َٗا َ ٢أَ َػابَ ِتنٔي َی ِو َِ َْ ٦یَ َ ََ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
اض أ ُ ٔػ َ
ثَ ََل َث َن َٔ َثا ٕ
اٟشا ًَةٔ
ت ٓ ََ٤ا ِ
اط َت َِ ٜیت َُضا َحتَّي َّ
ادمحنبایبرسجی،سیدینبایبدیبعرضحتسیدینبایبدیبعرفامےتںیہہکںیمےنہملسریضاہللاعتیلہنعیکڈنپیلںیموچٹاکاشنؿ
داھکیوتںیمےناہکہکہیایکےہ؟اوہنںےناہکہکوزفہربیخےکدؿہیزمخ ےھجماگلاھتولوگںےناہکہکہملسوکزمخاگلےہوتیبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل اجای ایگ وت آپ ےن ھجم رپ نیت رمہبت وھپاکن اس ےک دعب ےس ےل رک آج کت ےھجم اس ںیم وکیئ
اکشتیںیہنوہیئ۔
رافی  :ادمحنبایبرسجی،سیدینبایبدیبعرضحتسیدینبایبدیبع
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راوی  :زہيَ ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہً ،بذربہ ،اب ٩سٌیذ٤ً ،زہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رح ٕب َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ َربِّطٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة
َح َّذثَ َ٨ا ُزصَيَُِ بِ ُِ َ ٩

ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُِ ٔ ٟ ٢لٔ ِن َشا ٔ ٪إٔذَا ِ
اب تُ ِزبَ ُة
اط َتکَي َی ُ٘و ُ ٢بٔزٔی٘ٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢بٔطٔ فٔي اٟت ُّ ََ ٔ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ی٨َ ٤ا بٔإٔذِ َٔ ٪ربِّ َ٨ا
أَ ِر ٔؿ َ٨ا بٔزٔی َ٘ةٔ َب ٌِ ٔـ َ٨ا ی ُِظفَي َس٘ ٔ ُ
زریہنبرحب،امثعؿنب ایب ہبیش،ایفسؿنب  ،ہنی،دبعرہب،انبدیعس ،رمعہ ریضاہلل اعتیلہنع رفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس بج وکیئ ااسنؿ یسک فیلکت یک اکشتی رکات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ وھتک ےل رک اس ںیم یٹم المےت افر
رفامےترامریزنیمیکیٹممہںیمےسضعبےکوھتکےکاسھتاتہکرامرےامیبروکافشوہاجےئرامرےرپفرداگرےکمکحدے۔

رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنبایبہبیش،ایفسؿنب ،ہنی،دبعرہب،انبدیعس،رمعہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،زِکیاً ،ا٣زْ ،ارجہ ب ٩ػ٠ت رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اپ٨ے ذرا

یَّم ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَُ َّ ٧ط أَتَي َر ُسو َ ٢اہللٔ
ِکیَّا َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَا ْٔ ٣ز ًَ َِْ ٩ارٔ َج َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ َِ ٩ز َ ٔ
و٣ُ ٪وثَ ْ ٙبٔا َِ ٟحذٔی ٔذ َٓ َ٘ا َ٢
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِس ٥ََ ٠ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ١را ٔج ٌّا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذظ ٔ ٓ َََّ ٤ز ًََّ َي َٗ ِوَ ٨ِ ٔ ً ٕ ٦ذص َُِ ٥ر ُج ِْ ٣َ ١حْ ُ٨
ُ
ِ َ
َ
اب ََٓ َ ََأَ َٓأ َ ًِ َل ِؤِي ٔ٣ائ َ َة
َف َٗ ِی ُت ُط بَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
أصُِ ُ٠ط إَّٔ٧ا حُ ِّذث َ٨ا أ ََّ ٪ػاح َٔبَ ٥ِ ٜص َذا َٗ ِذ َجا َئ ب ٔ َخيَِ ٕٓ ََض َِ ٨ِ ٔ ً ١ذ َک َط ِی ْئ تُ َذاؤیطٔ َ َ
َ
َ
َّ
آَخ َص َِِ ٠ُٗ ١ت َُي ِ ََ َص َذا
َطاة َٕٓأ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َِْ َ َِتُ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ١إَٔ َص َذا َو َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد فٔي َِ ٣و ٔؿ ٍٕ َ َ
ُُِٗ ٠ت ََ َٗا َِ ُْ ٢ذ َصا َٓ٤ِ ٌََ ٠زٔی  ٩ِ ٤ََ ٟأَک َ َ ١بٔزُٗ َِی ٔة بَاكٔ ِٕ َ٘ َٟ ١ذ أَکََِ ٠ت بٔزُٗ َِی ٔة َح ٕٓٙ

دسمد،ییحی،زرکای،اعرم،اخرہجنبتلصریضاہللاعتیلہنعاےنپؤاچےسرفاتیرکےتںیہہکفہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک اپس احرض وہےئ االسؾ الےئ افر فاہں ےس فاسپ ولےٹ اکی ایسی وقؾ ےک اپس ےس ذگرے نج ےک درایمؿ اکی اپ ل آدیم
زریجنفں ےس دنباھ زپا اھت۔ اس اپ ل ےک فاویلں ےن اہک ہکںیمہ ہی ولعمؾ وہا ےہ ہک اہمترےاسیھت(دمحم یلص اہلل ہیلع فآہلفملس)
اکیریخ(دنی )ےلرکآےئسپایکاہمترےاپسوکیئایسیزیچےہسجےسمہاساکالعجرکںیںیمےنوسرةافہحتزپھرکاسرپ
دؾایکوتفہدنترتسوہایگوتاوہنںےنےھجماکیوسرکبایںدںیںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافراںیہنالتبایوت
آپےنرفامایہکاسےک العفہیھبھچکزپاھاھت،ہکبجدسمدےناینپرفاتیںیماکیدفرسیہگجرپاہکہکایکوتےناسےکالعفہھچک
اہکاھت؟ںیمےنرعضایکںیہنآپےنرفامایہکاےسےلول۔مسقےہریمیرمعیکولگابلطرطہقیےسدؾدرفدرکےکاھکےتیلںیہ
متےنوتقحرطہقیےسوعتذیفریغہرکےکاھکای۔

رافی  :دسمد،ییحی،زرکای،اعرم،اخرہجنبتلصریضاہللاعتیلہنعاےنپؤاچ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ ،سہی ١ب ٩ابي ػاٟح اپ٨ے واٟذ

 ١بِ ُ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُج َّل َ ٩ِ ٣أَ ِسَٗ ٥ََ ٠ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصيَُِ َح َّذثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ
َجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔ ُٟذُ ُِت َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٓ ٥َِ ٠أََ ٥ِ َ ٧حتَّي
ت اہللٔ اَّ ٟتا َّ٣ا ٔ
ک َِ ٟو َُِٗ ٠ت ح ٔي َن أَ َِ ٣ش ِی َت أًَُوذُ بََٔ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا َْ٥َِ ٟ ََٙ ٠
ِق ْب َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
أَ ِػ َب ِح ُت َٗا َ٣َ ٢اذَا َٗا ََ ِ ًَ ٢

رض َک إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ
َت ُ َّ

ادمح نب ویسن ،زریہ ،لیہس نب ایب اصحل اےنپفادل ےس رفاتی رکےت ںیہہک فہ رفامےت ںیہہک ںیم ےن ینب املس ےک اکیصخش وک ہی
ےتہکوہےئ انسہکںیموضحر ارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکاپس اھٹیبوہا اھتہکااچکن اکیصخشآپ ےکاحصہب ںیمےس رشتفی
الےئافررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآجراتںیمڈسایلایگوہںسجیکفہجےسحبصکتہنوساکس،وضحرےن
رفامای ہکسکزیچ ےن ڈاس؟ ےنہک ےگ  وھچ ےن۔ وضحر ےن رفامای ہکربخدار اکش وت اشؾ وک ہیاملکت اتہک۔ ںیم اہلل ےک امتؾاملکتیک انپہ
اماتگنوہںاسزیچےکرشےسوجاسےندیپایکوتےھجتااشنءاہللھچکاصقنؿہن اتچنہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،لیہسنبایباصحلاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :حیوة ب ٩رشیح ،كار ،ٚابوہزیزہ

رشیِ ٕح َح َّذثَ َ٨ا بَ٘ ٔ َّی ُة َح َّذثَنٔي اٟزُّبَ ِیذ ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩كَارٔ َٕ ٚی ٌِنٔي ابِ ََ ٣َ ٩خا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أتُ َٔي
َح َّذثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
َّ
َّ
ِق ْب َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََِ ٟ ٢و َٗا َ ٢أًَُوذُ ب ََٔ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت اہللٔ اَّ ٟتا َّٔ ٣ة ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا َْ٥َِ ٟ ََٙ ٠
أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َ٠ذٔی ّٕ ََ ٟذَُ ِت ُط ًَ ِ َ
رض ُظ
یَُِ ٠ذِْ أَ ِو َ ٥َِ ٟی ُ َّ

ویحۃنبرشحی،عارؼ،اوبرہریہرفامےتںیہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیااسیصخشالایایگ ےسج وھچےنڈس
ایلاھترفامایہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسےسرفامایہکاکشہکوتہیاتہکںیمانپہاماتگنوہںاہللاعتیلےکوپرےاملکت
یکاسزیچےکرشےسوجاسےندیپایک،وتےھجتڈاسہناجاتایہیرفامایہکےھجتاصقنؿہن اتچنہ
رافی  :ویحۃنبرشحی،عارؼ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
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راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،ابي بْش ،ابو٣توک ،١ابوسٌیذ حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِ ٕ
ْش ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَ ََّ ٪رص ِّلا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
َّ
ئ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إ ٔ ََّ ٪سی َِّذَ٧ا ٔ ُٟذَْ ٓ ََض َِ ٨ِ ٔ ً ١ذ أَ َح ٕذ
اَفو َصا َٓ َ٨زَُٟوا ب ٔ َح ٕٓي ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا فٔي َس ِ َ
رفة ٕ َس َ ُ

َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط ِی ْئ َی َِ ٍُ َٔ ٨ػاحٔب َ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ن ٌَ َِ ٥واہللٔ إِِّٔي َْل َ ِرقٔي َو َل ٩ِٔ ٜا ِس َت َـ ِٔ َ٨ا َُٓ ٥ِ ٛأَبَ ِیت ُِ ٥أَ ُِ ٪ت َـ ِّی ُٔوَ٧ا َ٣ا أََ٧ا
ب ٔ َزا َٕ ٚحت َّي َت ِح ٌَُ٠وا لٔي ُج ٌِ َّل َٓ َح ٌَُ٠وا َُ ٟط َٗ ٔلی ٌّا َّٔ ٩ِ ٣
َ ١حت َّي بَ َزأَ َٛأَ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِن ٔظ َم ٔ٩ِ ٣
ئ َٓأ َ َتا ُظ ٓ ََ
اٟظا ٔ
َِقأَ ًََِ ٠یطٔ أُ َّ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َو َی ِت ُٔ ُ
ً ٔ َ٘ا َٕٗ ٢ا ََٓ ٢أ َ ِوَٓاص ُُِ ٥ج ٌِ َُ ٠ض َِّ ٥أ ٟذی َػا َُ ٟحوص َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٓ َ٘اُٟوا ا ِٗ َت ٔش ُ٤وا َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی َرقَي ََ َتٔ ٌَُِ٠وا َحتَّي َ٧أتِ َٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
ِ
ِکوا َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٨َ َٓ ٥َ ٠ش َتأ َٔ ٣ز ُظ َٓ َِ َذ ِوا ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ُ
اْضبُوا لٔي َ ٥ِ ٌَُٜ ٣بٔ َش ِض ٕ٥
َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَیِ َ٤ِ ٔ ٠ًَ ٩ت ُِ ٥أََ َّ ٧ضا ُرٗ َِی ْة أَ ِح َش ِ٨ت ُِ ٥ا ِٗ َت ٔش ُ٤وا َو ِ ٔ
دسمد،اوبوعاہن،ایبرشب،اوبوتملک،اوبدیعسرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہک وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک احصہب رکاؾ یک اکی امجتع یسک رفس ںیم لچ ریہ یھت وت فہ رعب ابقلئ ںیم ےس یسک ہلیبق ںیم ارتے اؿ ےک ضعب ارفاد
ےن اہک ہک رامرے رسدار وک ڈس ایل ایگ ےہ وت ایک مت ںیم ےس یسک ےک اپس وکیئ زیچ ےہ ایسی وج رامرے اسیھت وک افدئہ دے وت امجتع
احصہبرکاؾںیم ےس اکیآدیمےنرفامایہکاہںدخایکمسق ںیم وعتذیرکاتوہں نکیلمہ ےنمت ےسامہمؿداریاچیہ وتمت ےنااکنر
رکدایاسابتےسہکرامریامہمینرکف۔ذہلاںیماسفتقکتوعتذیرکےنفاالںیہناہیںکتہکمتریمےےیلارجترقمرہنرک
دف اوہنں ےن رکبویں اک اکی رویڑ وطبر ارجت رقمر ایک۔ وت فہ اؿ ےکرسدار ےک اپس ےئگ افراس رپ وسرة افہحت زپھ رک اکتھتر دای (ہی
لمع لسلسم رکےت رےہ) اہیں کت ہک فہ افشایب وہ ایگ وگای ہک فہ رگوہں ےس آزاد رکدای ایگ وہ۔ رافی ےتہک ںیہ اوہنں ےن اینپ
ارجتوپریدےدیسجرپاوہنںےناصمتحلیکیھتاحصہبرکاؾےنہک ےگاےسمیسقترکول(،آسپںیم)وہنجںےندؾایکاھتفہ
ےنہک  ےگ ںیہن اہیں کت ہک مہ روسؽ اہلل ےک اپس احرض ہن وہاجںیئ وت اؿ ےساس اک مکح ولعمؾ رک ںیل ،انچہچن بس روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگافراؿےسذرکایکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،ںیہمتاہکںےسولعمؾوہاہکوسرة
افہحتوکیئوعتذیےہمتےنااھچایکہکاےسمیسقترکفافرریمایھبہصحاسںیمرقمررکدف۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،ایبرشب،اوبوتملک،اوبدیعسرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیےسیکےیکاجںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 502

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،اب ٩بظار٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بذاہلل ب ٩ابي سرف ،طٌبيْ ،ارجہ ب ٩ػ٠ت ،اض س٨ذ

رف َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ َِّ ٩
بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
یَّم ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َٗا َ ٢أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ َِْ ٩ارٔ َج َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
اٟش َ ٔ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی َ٨ا ًََّ َي ح َٕٓي ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓ َ٘اُٟوا إَّٔ٧ا أُِ٧بٔئِ َ٨ا أَِ َٗ ٥ِ َُّٜ٧ذ ٔجئِت ُِٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥ذ َص َذا اٟزَّ ُج ٔ ١ب ٔ َخيَِ ٕٓ ََض َِ ٨ِ ٔ ً ١ذ َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛد َوا ٕئ أَ ِو
اب
َِقأِ ُت ًََِ ٠یطٔ َٓات ٔ َح َة ا ِل َٔ ٜت ٔ
ُرٗ َِی ٕة َٓإ ٔ ََّ ٨ِ ٔ ً ٪ذَ٧ا ٌَِ ٣تُوصّا فٔي ا ُِ ُ٘ ٟیود ٔ َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َٓ ٢حاؤُا ب ٔ ٌَِ ٤تُوظ ٕ فٔي ا ُِ ُ٘ ٟیود ٔ َٗا ََ َ ٓ ٢
َٜ َٓ ١أَ٤َ َّ ٧ا َنظَ َم َٔ٘ ٔ ً ٩ِ ٣ا َٕٗ ٢ا ََٓ ٢أ َ ًِ َل ِؤِي ُج ٌِ َّل َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ َحتَّي
ثَ ََلثَ َة أَیَّاُِ ُ ٕ ٦ذ َو ّة َو ًَ ٔظ َّی ّة ک ُ َّ٤َ ٠ا َْ َت ِ٤ت َُضا أَ ِج َ ٍُ ٤بُزَاقٔي ث ُ َّ ٥أَ ِت ُٔ ُ
أَ ِسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ِ٤ِ ٌََ ٠َٓ ١زٔی َ ٩ِ ٣أَک َ َ ١بٔزُٗ َِی ٔة بَاك ِٕٔ َ٘ َٟ ١ذ أَک ََِ ٠ت بٔزُٗ َِی ٔة َح ٕٓٙ
دیبع اہلل نب اعمذ ،انب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب رفس ،یبعش ،اخرہج نب تلص ،اس دنس ےس دحثی ربمن رضحت اخرہج
نبایباتلصلےکؤاچفایلرفاتییہضعباافلظےکرفؼےکاسھتوقنمؽےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،انباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،اخرہجنبتلص،اسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیےسیکےیکاجںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 503

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،اب ٩بظار ،اب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بذاہلل ب ٩ابي سرف ،طٌبيْ ،ارجہ ب ٩ػ٠ت ،اض س٨ذ

رف َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
رف
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟش َ ٔ
َّ
َ
اب ثَ ََلثَ َة أَیَّاُِ ُٕ ٦ذ َو ّة َو ًَ ٔظ َّی ّة ک ُ َّ٤َ ٠ا َْ َت ََ ٤ضا
َف َٗا ُظ بَٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ َِْ ٩ارٔ َج َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَّ٧طُ َ٣زَّ َٗا ََ َ ٢

َ
َ
َ
َّ
َّ
َِک ٌَِ ٣ن َي َحذٔیثٔ
َج َ ٍَ ٤بُزَا َٗ ُط ث ُ ََّ ٥ت َٔ ََٜ َٓ ١أ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِن ٔظ َم َٔ٘ ٔ ً ٩ِ ٣ا َٕٓ ٢أ ًِ َل ِو ُظ َط ِیئّا َٓأتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َُ ٣ش َّذد ٕ
دیبع اہلل نب اعمذ ،انب اشبر ،انبرفعج ،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب رفس ،یبعش ،اخرہج نب تلص،اس دنس ےساسہقب دحثی ےک ضعب ازجاء
ضعباافلظےکرفؼےسوقنمؽںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،انباشبر،انبرفعج،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،اخرہجنبتلص،اسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیےسیکےیکاجںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 504

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،رعوہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ُ َ
ت َویَ ُِ ُٔ ٨ث َٓ َ٤َّ ٠ا ِ
ا ٪إٔذَا ِ
ِقأ ُ فٔي َن ِٔ ٔشطٔ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
َقأ ُ ًََِ ٠یطٔ َوأَ َِ ٣شحُ ًََِ ٠یطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اط َتکَي َی ِ َ
اط َت َّذ َو َج ٌُ ُط ُ ٨ِ ٛت أ ِ َ

ب ٔ َی ٔذظ ٔ َر َجا َئ بَ َز َٛت َٔضا

یبنعق،امکل،انباہشب،رعفہےسرفاتیےہہکوضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسبجامیبروہےئوتآپیلصاہللہیلعفملساےنپ
َ
(قا َُع ُذرِبَب َّ ُ
آپرپاےنپدؽںیموعمذات ُ
َبالفَلق)زپھرکوھپکندایرکےتبجدردیکدشتںیمااضہف
الس،قا َُع ُذرِب ِ
ِ
وہایگوترھپںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافرپزپھرکآپےکمسجرپآپیہےکاہھتریھپیتاؿیکربتکیکادیمںیم۔
رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وماٹرکےناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
وماٹرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 505

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي ٧ ،وح ب ٩یزیذ ب ٩سیار ،ابزاہی ٥ب ٩سٌذ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسح ،ٙہظا ٦ب ٩رعوہ حرضت ًائظہ

یذ بِ َٔ ٩سیَّارٕ َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
ض َح َّذثَ َ٨ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت أَ َرا َد ِت أُم ِّي أَ ُِ ٪ت َش ِّ٨َ ٤نٔي ُ ٔ ٟذ ُْولٔي ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َّ
اٟزكَ ٔب ٓ ََشُ ٨ِ ٔ٤ت ًََِ ٠یطٔ َٛأ َ ِح َش َّٔ ٩
اٟش ِ٩ٔ ٤
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠أَٗ َِب َِِ ٠ًَ ١ی َضا بٔظَ ِی ٕئ ٔ٤َّ ٣ا تُزٔی ُذ َحتي أَك ِ ٌَ َِ ٤تنٔي ا ِٟٔ٘ثا َئ ب ٔ ُّ
دمحمنبییحی،ونحنبسیدینبایسر،اربامیہنبدعس،دمحمنبااحسؼ،اشہؾنبرعفہرضحتاعہشئرفامیتںیہہکریمیفادلہےناچاہہکفہ
ےھجموماٹرکدںیویکہکنںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجایرکیتںیھتفہرفامیتںیہہکفہوجھچکاچیتہںیھتاؿیکیسک
زیچےسےھجمافدئہںیہنوہااہیںکتہکاوہنںےنےھجمڑککیرتوجھکرےکاسھتالمرکالھکیئوتںیمرھپایھچاخیصومیٹوہیئگ۔
رافی  :دمحمنبییحی،ونحنبسیدینبایسر،اربامیہنبدعس،دمحمنباقحس،اشہؾنبرعفہرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکونہںےکاپساجےنیکاممتعناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
اکونہںےکاپساجےنیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 506

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤اد٣ ،شذد ،یحیي  ،ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،حٜی٥

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ َِ ٩ح َّ٤اد ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩حٕٔ ٜی ٥اْلِ َث ِ َز ٩ِ ًَ ٔ ٦أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي فٔي َحذٔیثٔطٔ ٓ ََؼ َّذ َٗ ُط ب ٔ َ٤ا َی ُ٘و ُ ٢ث ُ َّ٥
َتَ ٔ٤یَ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَتَي کَاصٔ ّ٨ا َٗا ََ ٣ُ ٢
َّات َٔ َ٘ا أَ ِو أَتَي ا َِ ٣زأَ ّة َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد ا َِ ٣زأَ َت ُط َحائ ّٔـا أَ ِو أَتَي ا َِ ٣زأَ ّة َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد ا َِ ٣زأَ َت ُط فٔي ُدب ُز ٔ َصا َٓ َ٘ ِذ بَز ٔ َئ ٔ٤َّ ٣ا أُِ٧ز ٔ ََ ًََّ ٢ي َُ ٣ح َّٕ ٤ذ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دسمد ،ییحی ،امحد نب ہملس ،میکح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش
اکونہں ےک اپس (آدنئہیک ابںیت وپےنھچ ےک ےیل) اجےئ ،ومٰیس نب اامسلیع ےن اینپ رفاتی ںیم رفامےت ںیہ ہک افر اؿ ےک ےہک یک
دصتقییھبرکےاییسکوعرتےسامجعرکے،ہکبجدسمداینپرفاتیںیمےتہکںیہہکاینپویبیےساحتلضیحںیمامجعرکے
ای اینپ ویبی ےس اس یک درب ںیم امجع رکے وت کشیب فہ اس زیچ ےس وج دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ انزؽ یک یئگ ےہ ربی ےہ۔ (ینعی
رقآؿاپکےکالخػاسےکہیاامعؽںیہ)
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،دسمد،ییحی،امحدنبہملس،میکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملعوجنؾاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
ملعوجنؾاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 507

راوی  :ابوبْک ب ٩ابي طیبہ٣ ،شذد ،یحیي ً ،بیذاہلل ب ٩اْ٨ص ،وٟیذ بً ٩بذاہلل ،یوسٕ ب٣ ٩اہک ،ابً ٩باض حرضت
ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َُ ٣ش َّذ ْد ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِْ َٔ ٨ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟیذٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِٗت ََب َص ًٔ٤ِّ ٠ا ٔ ٩ِ ٣اُ ٨ُّ ٟحو ٔ ٦ا ِٗت ََب َص
ک ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٕ بِ ٔ٣َ ٩ا َص َ
یُو ُس َ
ُط ٌِ َب ّة ِّٔ ٩ِ ٣
َح َزا َد َ٣ا َزا َد
اٟش ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دسمد،ییحی،دیبعاہللنباسنخ،فدیلنبدبعاہلل،ویفسنبامکہ،انبابعسرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن ملع وجنؾ اک ھچک ہصح اھکیس اس ےن اجدف اک اکی ہصح اھکیس
(وجرحاؾےہ)افرفہانتجزایدہ(ملعوجنؾ)اھکیساانتیہزایدہ(رحس)اھکیس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دسمد،ییحی،دیبعاہللنباسنخ،فدیلنبدبعاہلل،ویفسنبامکہ،انبابعسرضحتانبابعسریضاہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ملعوجنؾاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 508

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،ػاٟح بٛ ٩یشاً ،٪بیذاہلل بً ٩بیذاہلل زیذ بْ ٩اٟذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اًُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ا ُِ ٟح َضنٔ ِّي أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ

َّ
ص َٖ أَٗ َِب ََ ًََّ ١ي
اٟؼ ِبحٔ بٔا ُِ ٟح َذیِب ٔ َی ٔة فٔي إٔثِز ٔ َس َ٤ا ٕ
َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ُّ
ئ کَاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣اِ ٠ٟی ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا ا ِن َ َ
ُ
اَف َٓأ َ َّ٣ا
ض َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ت ِذ ُر َ
ا٨َّ ٟا ٔ
و٣َ ٪اذَا َٗا ََ ٢ربَُّٗ ٥ِ ٜاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢أَ ِػ َبحَ َٔٔ ً ٩ِ ٣باد ٔی ُِ ٣ؤ ٔ ٩ْ ٣بٔي َوک َ ٔ ْ
ک
ْطَ٧ا ب ٔ َِ ٨و ٔ
ئ ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََذَ ٔ ٟ
ْطَ٧ا بٔٔ َِـ ٔ ١اہللٔ َوب ٔ َز ِح َ٤تٔطٔ ٓ ََذَ ٔ ٟ
اَف بٔا ِلِ َٜو َٔ ٛب َوأَ َّ٣ا ََٗ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٣ُ ٢
ََٗ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٣ُ ٢
ک ُِ ٣ؤ ٔ ٩ْ ٣بٔي ک َ ٔ ْ
اَف بٔي ُِ ٣ؤ ٔ ٩ْ ٣بٔا ِلِ َٜو َٔ ٛب
کَ ٔ ْ

یبنعق،امکل،اصحلنباسیکؿ،دیبعاہللنبدیبعاہللزدینباخدلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکدحہیبیںیموضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنںیمہرجفیکامنززپاھیئآامسؿےکارثاتںیم وجراتےس اھت(رات ےسابرشوہیئ یھتاسےکارثات ےھت) بج
امنز ےس افرغ وہےئ وتولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ اہمترے رپفرداگر ےن ایک رفامای ےہ؟ احصہب ےن
رعضایکاہللافراےکسروسؽیہزایدہاجےتنںیہرفامایہکاہللےنرفامایریمےدنبفںںیمےسھچکےنھجمرپاامیؿیکاحتلںیمحبص
یک افر ھچک ےن ریمےاسھت رفکیک احتل ںیم حبصیکسپ سج ےن اہکہک مہ رپ اہلل ےک لضف ےس افراسیک رتمح یک فہج ےس ابرش
وہیئ وت فہ ھجم رپ اامیؿ رےنھک فاےل افر اتسرفں اک ااکنر رکےن فاےل ںیہ سج صخش ےن اہک ہک مہ رپ الفں الفں اتسرے یک فہج ابرش
رباسیئیئگےہوتاسےنریمےاسھترفکایکافراتسرفںرپاامیؿالای۔
رافی  :یبنعق،امکل،اصحلنباسیکؿ،دیبعاہللنبدیبعاہللزدینباخدلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملعرلمافررپدنفںےسڈاٹنرکافؽےنیلاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
ملعرلمافررپدنفںےسڈاٹنرکافؽےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 509

راوی ٣ :شذد ،یحیي ً ،وٖ ،حیا٣ ،٪شذد ،ابًَ ٩لءٗ ،ل ٩بٗ ٩بیؼہ ،اپ٨ے واٟذ

یؼ َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ُو ْٖ َح َّذثَ َ٨ا َحیَّا َُٗ ٪ا ََُ ٢ي َِ َُ ٣ش َّذد ٕ َح َیا ُ ٪بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّذثَ َ٨ا َٗ َل ُ ٩بِ َُٗ ٩ب ٔ َ
َّ
َّ
اْٟط ُ ٚاٟزَّ ِجزُ َوا َِٔ ٌٟیا َٓ ُة
اْٟط ُ ٩ِ ٣ٔ ٚا ِٟحٔ ِبتٔ ِ
أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ا َِٔ ٌٟیا َٓ ُة َواِّ ٟلي َ ََةُ َو ِ
ا َِ ٟخ ُّم
دسمد ،ییحی،وعػ ،ایحؿ،دسمد،انبالعء،نطقنب ہصیبق ،اےنپفادلےسرفاتی رکےتںیہہکفہرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہلل
وک ہی رفامےت وہےئ انس وگشؿ (کین فدب) ےنیل ےک ےیل رپدنے وک اڑاان ،افر افؽ اکنانل افر زنیم رپ رھتپ ےس ریکل اگلان (افؽ فریغہ ےک

ےیل)تبرپیم (ےکاامعؽںیم)ےسےہ۔رطؼےتہکںیہہکرپدنےوکڈاٹنرکاڑاانافرایعہفریکلاگلےنوکےتہکںیہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،وعػ،ایحؿ،دسمد،انبالعء،نطقنبہصیبق،اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ملعرلمافررپدنفںےسڈاٹنرکافؽےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 510

راوی  :اب ٩بظار٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف،

َّ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا َِ ًَ ٢و ْٖ ا َِٔ ٌٟیا َٓ ُة َز ِجزُ َّ
ق
اْٟط ُ ٚا َِ ٟخ ُّم یُ َخ ُّم فٔي اْلِ َ ِر ٔ
اٟلي َِ ٔ َو ِ
انباشبر،دمحمنبرفعج،وعػےتہکںیہہکوعػےنرفامایہکایعہفےتہکںیہہکرپدنےوکڈاٹنرکاڑاےنوکہکبجرطؼےکینعمںیہ
زنیمرپریکلںیاگلان(ےسجاردفںیمرلماہکاجاتےہ)۔
رافی  :انباشبر،دمحمنبرفعج،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 511

ًیسي بً ٩اػ ،٥زر ب ٩حبیعً ،بذاہلل ب٣ ٩شٌود حـور اِک ٦ػَّي اہلل
راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪س٤٠ہ بٛ ٩ہیٰ ،١
ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥زٔ ٔر بِ ُٔ ٩حب َ ِی ٕع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ی َسي بِ ٔٔ ًَ ٩
رش ْک ثَ ََلثّا َو َ٣ا ٔ٨َّ ٣ا إ ٔ ََّ َو َل َّ٩ٜٔاہللَ یُ ِذصٔبُ ُط
رش ْک اِّ ٟلي َ ََةُ ٔ ِ
َِ ٣ش ٌُود ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اِّ ٟلي َ ََةُ ٔ ِ
بٔاَّ ٟت َوک ُّ ٔ١

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،ہملس نب کہیلٰ ،یسیع نب اعمص ،زر نب شیبح ،دبعاہلل نب وعسمد وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن
رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ،وگشؿ انیل رشک ےہ نیت رمہبت ہی رفامای  ،افر رفامایہک مہ ںیم ےس وکیئ ںیہن ےہ  رگ ہی ہک اےسفمہ
شیپ آات ےہ نکیل اہلل اعتیل اےس وتلک یکفہج ےس دفر رک دےتی ںیہ (رہ ااسنؿ وکفمہ وہ اجات ےہ)۔ نکیل اہلل اعتیل اےس وتلک یکفہج
ےسدفررکدےتیںیہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،ہملسنبکہیلٰ،یسیعنباعمص،زرنبشیبح،دبعاہللنبوعسمدوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 512

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ححاد ،یحیي ب ٩ابي ٛثيَ ،ہَل ٢ب ٩ابي ٣ی٤و٧ہ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد اٟؼَّ َّو ٔ
ئ بِ ٔ٩
اٖ َح َّذثَنٔي َی ِحیَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔيَ ٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ یَخ ُُّم
اٟشِّ ٔ ٠
أ َ ٧ ٪ب ٌّي ٔ ٩ِ ٣اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
وَٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
ا ٢یَخ ُُّل َ
ََّم َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ٔ٨َّ ٣ا رٔ َج ْ
َی َشا ٕر ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َُّ ٥ٔ ٜ

ٓ َََ ٩ِ ٤وآ َََّ َْ ٙل ُط ٓ ََذا َک

دسمد ،ییحی،اجحج،ییحینبایبریثک،الہؽنبایبومیمہن،رفامےتںیہہکںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہںیم
دنچ ارفاد ںیہ وج رلم رکےت ںیہ وت آپ ےن رفامای ہک اایبنء ںیم اکی یبن ذگرے وج ملع رلم رکےت ےھت ارگ یسک اک طخ اؿ ےک وماقف
وہاجےئوت کیھےہافرہیوکیئںیہناجاتنہکاؿاکرطہقیرلمایکاھتذہلارلمحیحصںیہنےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،اجحج،ییحینبایبریثک،الہؽنبایبومیمہن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 513

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩توک ،١حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِ ٔ ُّي َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي
َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ٌّي َ٣ا
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ًَ ََ ٥َ ٠ذ َوی َو ََ ٔكي َ ََ َة َو ََ َػ َ َ
رف َو ََ َصا ََّ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ
بَا ُِ ٢اْلٔب ٔ َٔ ١تُٜو ُ ٪فٔي اَّ ٟز َِٛ ١ٔ ٣أََ َّ ٧ضا ِّ
اٟو َبا ُئ َٓ ُی َخاُ ٔ ٟل َضا ا َِ ٟبٌٔيَُ اْلِ َ ِج َز ُب َٓ ُی ِحزٔب ُ َضا َٗا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أَ ًِ َذی اْلِ َ َّو ََٗ ٢ا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َٗا َ٢
اٟزُّصِز ٔ ُّی َٓ َح َّذثَنٔي َر ُج ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔي ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ََ ٢یُورٔ َد َّ٤ِ ٣ُ ٪ز ٔ ْق ًََّ َي ُٔ ٣ؼ ٕٓح َٗا َ٢
َّ
َّ
رف َو ََ َصا ََ ٣ة َٗا َ٥َِ ٟ ٢
َفا َج ٌَ ُط اٟزَّ ُج ُ
َ٘ َٓ ١ا َ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِذ َح َّذثَ َ٨ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َِ ًَ ََ ٢ذ َوی َو ََ َػ َ َ
ََ
أ ُ َح ِّذثِ٤ُ ُٜو ُظ َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗ ِذ َح َّذ َث بٔطٔ َو َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة ٔ َ ٧س َي َحذٔی ّثا َٗ ُّم َُي ِ ََ ُظ
دمحم نب وتملک ،نسح نب یلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکدعفی ھچکںیہنےہہنرفصھچکےہافرہناہہمھچکےہسپاکیارعایبڑھکاوہاافر ےنہکاگلہکرھپاؿافوٹنںوکایک وہاوجرحصا
ںیم رہونں ےک لثم رھپےت ںیہ سپ اؿ ںیم ااچکن وکیئ اخرش زدہ افٹن لم اجات ےہ افر دفرسے افوٹنں وک یھب اخرش زدہ رک داتی
ےہ؟ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھپ ےلہپ وک ہی رمض سک ےن اگلای اھت؟ رمعم ےتہک ںیہ ہک زرہی ےن رفامای ہک ھجم

ےساکیصخشےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےکفاہطسےسایبؿایکہکاوہنںےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
انسہکیسکرمضیافٹنافریسکدنترتسا فٹنوکاکیاھگٹرپاپینہنالپایاجےئ۔فہصخشرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےک
اپس ولاٹ افر اہک ہک ایک آپ ےن ہی دحثی ںیہن ایبؿ یک یھت ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دعفی ،رفص افر اہہم ھچک
ںیہن ےہ (االسؾ ںیم اؿ اک وکیئ اابتعر ںیہن ےہ) رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن وت ہی دحثی مت ےس ایبؿ
ںیہنیک۔انباہشبزرہیرفامےتںیہہکاوبہملسریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکاحالہکنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےنہی
دحثی ایبؿ یک یھت افر ںیم ےن ںیہن انس ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یھبک یسک دحثی وک وھبؽ ےئگ وہں (وساےئ اس
دحثیےک)۔
رافی  :دمحمنبوتملک،نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 514

راوی ٨ٌٗ :بيً ،بذاٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤ذًَ ،لء

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َّ
رف
ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ًَ ََ ٥َ ٠ذ َوی َو ََ َصا ََ ٣ة َو ََ ِ َ ٧و َئ َو ََ َػ َ َ

ئ
یبنعق،دبعازعلسی،انبدمحم،العءےسرفاتیےہہکروسؽارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدعفی،اہہم،ئافررفصفریغہ ھچک
ںیہنےہ۔(اؿیکاالسؾںیموکیئثںیہنےہ۔
رافی  :یبنعق،دبعازعلسی،انبدمحم،العء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 515

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاٟزحی ،٥سٌیذ ب ٩ح ،٥ٜیحیي  ،ایوب ،ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ب ٩حٜیً ،٥بیذاہلل ب٘٣ ٩ش ،٥زیذ ب ٩اس٥٠

وب َح َّذثَنٔي ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّح ٔٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِِ َ َٟق ٔ ِّي أَ ََّ ٪سٌ َ
ٔیذ بِ َ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜح َّذثَ ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا َی ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َح َّذثَنٔي ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َُ بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَ ٥وًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ِ٘ ٣ٔ ٩ش َٕ ٥و َزی ُذ بِ ُ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

َق َئ ًََّ َي ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ٣ٔ ٩ش ٜٔي ِ ٕن َوأََ٧ا َطاص ْٔذ أَ َِْ َ ََ ُ ٥ِ ٛأَ ِط َض ُب َٗا َُ ٢سئ ٔ َ٣َ ١اْ ٔ ٟک ًَ ِ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُُ ََ ٢و ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َدا ُود ُ ٔ
رف یُ ٔح ُّ٠وُ َ ٧ط ًَا ّ٣ا َویُ َ ِّ
َح ُ٣وُ َ ٧ط ًَا ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رف َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة کَاُ ٧وا یُ ٔح َُّ ٠
وَ ٪ػ َ َ
َٗ ِؤٟطٔ ََ َػ َ َ
رف َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩را ٔط ٕذ َٗ ِوُ ُٟط صَ َاَٗ ٦ا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ُة
ََ َػ َ َ
َّ
و٪
َت ُ٘و َُِ ٟ ٢ی َص أَ َح ْذ یَ ُُ ٤
رف َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َی ِش َت ِظئ ٔ َُ ٤
وت َٓ ُی ِذٓ َُ ٩إَٔ َ َ
َخ َد َََِٔٔٗ ٩ِ ٣ظ ٔ َصا َْ ٣ة ُُِٗ ٠ت َٓ َ٘ ِوُ ُٟط َػ َ َ
َّ
َّ
رف َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ َو َٗ ِذ َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ََ ٩ِ ٣ی ُ٘و ُ ٢ص َُو َو َج ٍْ َیأ ِ ُْ ُذ فٔي ا َِ ٟب ِل َََٔٓ ٩اُ ٧وا
بٔ َؼ َ ٕ
رف َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ََ ٥َ ٠ػ َ َ
رف
َی ُ٘وَ ُٟ
و ٪ص َُو ی ٌُِذٔی َٓ َ٘ا ََ ََ ٢ػ َ َ

دمحمنبدبعارلمیح،دیعسنبمکح،ییحی،اویب،انبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،دیبعاہللنبمسقم،زدینباملسےسرفاتیےہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکوھب ترپتی ھچکںیہن ےہ،اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکریمیوموجدیگںیماحرث نبنیکسم رپ
ہیدحثیزپیھیئگہکابہشےنربخدیرفامایہکاامؾامکلےنوضحررکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکوقؽالرفص،رفصھچکںیہنےہ
ےکابرےںیموساؽایکوترفامایہکالہاجتیلہرفصوک اکیاسؽالحؽرکےتیلےھت(افراکیاسؽرحاؾرکدےتیےھت)وتوضحرارکؾ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک(رفصاینپذات ںیم ھچک یھب ںیہنےہ۔ ےکابرے ںیمدرایتف ایکایگ وترفامایالہ اجتیلہرفص وک
م
َ
اکی اسؽ الحؽ رقار دےتی ےھت افر اکی اسؽ رحاؾ رکدےتی ےھت (رحمؾ ا ھرر رحؾ ںیم دالخ اھت افر اؿ ھتیوں اک اارتاؾ افکر یھب
رکےتےھتاؿںیمڑلایئفریغہےسےتچبےھتابارگیسکگنجےکدفراؿرحمؾآایگوتےتہکےھتہکاساسؽرحمؾالحؽےہافررفص

رحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،دیعسنبمکح،ییحی،اویب،انبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،دیبعاہللنبمسقم،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 516

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تادہ ،ا٧ص

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ًَ ََ ٢ذ َوی َو ََ كٔي َ ََ َة
َوی ٌُِحٔبُنٔي ا َِٟٔأ ِ ُ ٢اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َوا َِٟٔأ ِ ُ ٢اٟؼَّ أ ٟحُ ا ُِ ٤َ ٔ ٠َ َٟة ا َِ ٟح َش َُ ٨ة
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمض ےک دعتمی وہےن اک
دیقعہافردبافیلفدبوگشینھچکںیہنےہ(طلغےہ)ےھجمکینافؽدنسپےہافرکینافؽااھچہملکےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 517

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ؼفي ،ب٘یہ٣ ،ح٤ذ ب ٩راطذَ ،ف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن ٣ح٤ذ ب ٩راطذ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي َح َّذثَ َ٨ا بَ٘ ٔ َّی ُة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩را ٔط ٕذ َٗ ِوُٟطُ َص َاَٗ ٦ا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ُة َت ُ٘و َُِ ٟ ٢ی َص
َّ
و ٪بٔ َؼ َرفٕ َٓ َ٘ا َ٢
أَ َح ْذ َی ُُ ٤
رف َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َی ِش َت ِظئ ٔ َُ ٤
وت َٓ ُی ِذٓ َُ ٩إَٔ َ َ
َخ َد ٔٔ َََِٗ ٩ِ ٣ظ ٔ َصا َْ ٣ة ُُِٗ ٠ت َٓ َ٘ ِوُ ُٟط َػ َ َ
َّ
َّ
و ٪ص َُو
رف َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ َو َٗ ِذ َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ََ ٩ِ ٣ی ُ٘و ُ ٢ص َُو َو َج ٍْ َیأ ِ ُْ ُذ ف ٔي ا َِ ٟب ِل َََٔٓ ٩اُ ٧وا َی ُ٘وَ ُٟ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ََ ٥َ ٠ػ َ َ
رف
ی ٌُِذٔی َٓ َ٘ا ََ ََ ٢ػ َ َ
دمحم نب یفصم ،ہیقب ،دمحم نب رادش ،رفامےت ںیہہک ںیم ےندمحم نب رادش ےس وضحریلصاہللہیلعفآہلفملس ےک وقؽ ،اہہم ھچکںیہن ےہ
ےکابرےںیمدرایتفوترفامایدفراجتیلہںیمالہرعباہکرکےتےھتہکبجیھبوکیئصخشرماجاتےہافراےسدنفایکاجاتےہ
وتاسیکوھکزپیربقےسلکناجیتےہںیمےناہکہکرھپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکوقؽرفصھچکںیہنےہاکایکبلطمےہ؟
رفامای ہک اجتیلہ ےک ولگ رفص ےک ہنیہم ےس دبوگشین فدبافیل ایک رکےت ےھت۔ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رفص
ھچک ںیہن ےہ ینعی اینپ ذات ںیم ھچک یھب ومرث ںیہن ےہ) دمحم نب رادش ےتہک ہک ںیم ےن اؿ ولوگں وک یھب انس وج ےتہک ںیہ ہک رفص اکی
ٹیپےکدرداکانؾےہافرفہولگاہکرکےتےھتہکہیدعتمیوہاتےہوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکرفصیکوکیئ
تقیقحںیہن۔
رافی  :دمحمنبیفصم،ہیقب،دمحمنبرادش،رفامےتںیہہکںیمےندمحمنبرادش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 518

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١وہیب ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ُِ ٩س َضی َٕ ٩ِ ًَ ١ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سٍَ ٔ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ک
َک ٔٔ ٓ ٩ِ ٣ی َ
کَّ ٤َ ٔ ٠ة َٓأ َ ًِ َحب َ ِت ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َْ ِذَ٧ا َٓأَِ ٟ
ومیسنباامسلیع،فبیہ ،لیہس،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک یبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکی
ہملکانسوتآپوکدنسپآایسپرفامایہکمہ ےناہمتریافؽاہمترےہنمےسےلیل۔(اہمترےاساےھچہملکاکااجنؾیھبااشنءاہللااھچ
یہوہاگ)۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 519

راوی  :یحیي ب ،ٕ٠ْ ٩ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخً ،لاء،

رف َو َج ٍْ َیأ ِ ُْ ُذ فٔي ا َِ ٟب ِل ٔ٩
اػ َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ َٕٕ ٠َْ ٩ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ئ َٗا ََ ٢ی ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
اض اٟؼَّ َ ُ
َّ
ض َوَِ ٟی َش ِت ب ٔ َضا َٔ ٣ة ِاْل ٔ ِن َشا ٔ ٪إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َي َدابَّ ْة
ص ُخ َصا َُ ٣ة ا٨َّ ٟا ٔ
ُُِٗ ٠ت ٓ ََ٤ا ا َِ ٟضا َُ ٣ة َٗا ََ ٢ی ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
اض ا َِ ٟضا َُ ٣ة اٟتٔي َت ِ ُ
ییحینبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اطعء،رفامےتںیہہک ولگاہکرکےتںیہہکرفصٹیپےکدردوکےتہکںیہںیمےناہکہکرھپاہہمایک
زیچےہ؟رفامایہکولگےتہکںیہہکاہہموجاخیچرکاتےہفہااسنینرفحےہاحالہکنفہااسنینرفحںیہنےہہکلباکیاجونرےہ۔
رافی  :ییحینبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اطعء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 520

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١ابوبْک ب ٩ابي طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪حبیب ،ابوثابت ،رعوہ بً ٩ا٣ز

رع َو َة بِ ٔ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪حب ٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١وأبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ َُ ٩ط ِی َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
یب بِ ٔ ٩أَبٔي ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ُ ٩
ِک ِت اِّ ٟلي َ ََةُ ً ٔ َِ ٨ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِح َشَ ُ٨ضا ا َِٟٔأ ِ َُ ٢و ََ َتزُ ُّد ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َٓإٔذَا
ِقش ُّٔي َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ ا َِ ُ ٟ
َرأَی أَ َح ُذ ُ٣َ ٥ِ ٛا َی ِْک ُظ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
ت إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت َو ََ َی ِذ َٓ ٍُ َّ
اٟش ِّیئَا ٔ
اُ ٠ٟض ََّ ََ ٥یأتِ ٔي بٔا َِ ٟح َش َ٨ا ٔ
ک
ت إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت َو ََ َح ِو ََ ٢و ََ ُٗ َّو َة إ ٔ ََّ ب ٔ َ
َ
ادمح نب لبنح ،اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،ایفسؿ ،بیبح ،اوباثتب ،رعفہ نب اعرم رفامےت ںیہہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےکاسےنم وگشؿ ےنیل اک ذترکہ وہا وت رفامای ہک اس یکرتہبنی وصرت(کین) افؽ ےہ افر فہ (وگشؿ) یسک املسمؿ وک ابز ہن رےھک(یسک
اکؾےکرکےنےس)سپبجمتںیمےسوکیئانوگارابتدےھکیوتےہکاےاہللانسحتآپےکالعفہوکیئںیہنالاتافرہنیہرباویئں
وکرفاتکےہآپےکالعفہوکیئ،وکیئعاتقفوقتآپےکالعفہںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،بیبح،اوباثتب،رعفہنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 521

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تادہً ،بذاہلل ب ٩بزیذہ ،اپ٨ے واٟذ حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َ
ِک َظ
ک فٔي َو ِجضٔطٔ َوإ ٔ ِٔ َ ٪
ْش ذََ ٔ ٟ
ََ َی َت َليََُّ َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َوک َ َ
اسٔ٤طٔ َٓإٔذَا أَ ًِ َح َب ُط ِ
ا ٪إٔذَا َب ٌَ َث ًَا َّٔ ٣ل َسأ َِ ٩ِ ًَ ٢
اس ُُ ٤ط َ َٔف َح بٔطٔ َو ُرئ َٔي بٔ ِ ُ
َ
ک فٔي َو ِجضٔطٔ َوإ ٔ ِ٪
ْش ذََ ٔ ٟ
ِکاص َٔی ُة ذََ ٔ ٟ
ک فٔي َو ِجضٔطٔ َوإٔذَا َد َْ ََِ َ ١قیَ ّة َسأ َِ ٩ِ ًَ ٢
ِ
اسَ ٔ٤ضا َٓإ ٔ ِ ٪أَ ًِ َح َبطُ ا ِس َُ ٤ضا َ َٔف َح َو ُرئ َٔي بٔ ِ ُ
اس َُ ٤ط ُرئ َٔي َ َ
ک فٔي َو ِجضٔطٔ
َٔ
ِکاص َٔی ُة ذََ ٔ ٟ
ِک َظ ا ِس ََ ٤ضا ُرئ َٔي َ َ

ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،دبعاہلل نب ربدیہ ،اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتیرکےت ںیہ ہک یبنرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یسک زیچ ےس یھب وگشؿ ںیہن ایل رکےت ےھت ،افر آپ بج یسک وگررن وک ںیہک (وگررن انب رک) ےتجیھب وت اس اک انؾ
درایتف رفام ےتیل افر ارگ اس اک انؾ آپ وک دنسپ آاجات وت اس ےس وخش وہےت افر اس یک اشبتش فوخیش آپ ےک رہچے رابرک رپ
داھکیئد یت،افرارگاساک انؾرباوسحمسوہاتوتایکسانراک ییھبآپےکرہچےرپےسوسحمسوہاجیت،افرآپبجیسکیتسبںیم
دالخوہےتوتاساکانؾدرایتفرکےتارگاساکانؾدنسپآاجاتوتاسےسوخشوہےتسجیکفہجےسآپےکرہچےرابرکےس
وخیشرظنآاجیت،ارگرباوہاتوتانراک یرفامےتافراساکااہظریھبآپےکرہچےرابرکےسوہاجات۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،دبعاہللنبربدیہ،اےنپفادلرضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 522

راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ابا ،٪یحیي  ،سٌیذ ب٣ ٩شیب ،حرضت سٌذ ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رضم ٔ َّي بِ َََ ٩ح َٕٔ ٙح َّذثَ ُط ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ َِ ٩س ٌِذٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذثَنٔي َی ِحیَي أَ َّ ٪ا َِ ٟح ِ َ
اَ ٪ی ُ٘و ُ ََ ٢صَا ََ ٣ة َو ََ ًَ ِذ َوی َو ََ كٔي َ ََ َة َوإ ٔ َِ ٪ت ٩ِ ُٜاِّ ٟلي َ ََةُ فٔي َط ِی ٕئ َٓف ٔي
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ض َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َّ
اٟذارٔ
رف ٔ
ا َِ َ ٟ

ومیس نب اامسلیع ،اابؿ،ییحی ،دیعس نببیسم ،رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہللہیلع

فآہل فملس رفامای رکےت ےھت ہک اہہم ھچک ںیہن ےہ ،دعفی ھچک ںیہن ےہ ،وگشؿ انیل ھچک ث ںیہن راتھک افر ارگ یسک زیچ ںیم دبوگشین
وہیتوتوھگڑے،وعرتافررھگںیموہیت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،اابؿ،ییحی،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 523

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ح٤زہ ،سا ٥ٟبً ٩بذاہلل ب٤ً ٩زً ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

اب ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة َو َسا ٥ٕ ٔ ٟابِن َِي ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔي َّ
َق َئ ًََّ َي ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن َوأََ٧ا
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢
ض َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ُ ٔ
رف ٔ
اٟذارٔ َوا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ َوا َِ َ ٟ
ض َو َّ
اض ٓ ََض َُٜ٠وا ث ُ َّ٥
ک ًَ ُِّ ٩
َطاص ْٔذ أَ َِْ َ ََ َک ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا َُ ٢سئ ٔ َ٣َ ١اْ ٔ ٟ
رف ٔ
اٟذارٔ َٗا ََ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ َٛ ٢دارٕ َس ََ ٨َ ٜضا ْ َ ٧
اٟظ ِؤ ٔ ٦فٔي ا َِ َ ٟ
وََ ٓ ٪ض َُٜ٠وا ٓ ََض َذا َت ِٔ ٔشيَُ ُظ ٓ ٔ َامی َ َ ٧زی َواہللُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َح ٔؼي َْ فٔي ا ِٟب َ ِیتٔ َْي ِ َْ ٔ٩ِ ٣
آَخ َ
َس ََ ٨َ ٜضا َ ُ
ا َِ ٣زأَة ٕ ََ َتُ ٔ ٠ذ
یبنعق ،امکل ،انباہشب ،زمحہ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبنارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای
وحنتس ،رھگ ،وعرت افر وھگڑے ںیم وہیت ےہ ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ریمی وموجدیگ ںیم احرث نب نیکسم ےک اسےنم ہی
دحثیزپیھیئگہکےھجتانبااقلمسےنالتبایہکاامؾامکلےسوساؽایکایگہکوھگڑےافراکمؿیکوحنتسےکابرےںیموترفامایہک
ےنتک یہرھگ اےسی ںیہ سج ںیم وکیئوقؾ اج رک ریہ ےہ وت فہ الہک وہےئگ رھپدفرسے ولگ آرک ےسب فہ یھبالہک وہےئگ افر رامرے
ایخؽںیمیہیاسیکریسفتےہ۔فاہللاملع

رافی  :یبنعق،امکل،انباہشب،زمحہ،اسملنبدبعاہللنبرمع،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 524

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذً ،باضً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،یحیي بً ٩بذاہلل ب ٩بحيَ

َّاض ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩بَ ٔحيَ ٕ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َو ًَب ُ
أَ َِْ َ ََِٔي ََ ٩ِ ٣سَِ َ ٍَ ٔ٤ف َو َة بِ ََ ٣ُ ٩ش ِی ٕک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِر ْق ً ٔ َِ ٨ذَ٧ا یُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا أَ ِر ُق أَبِي َ َن ه ٔ َي أَ ِر ُق رٔی ٔٔ َ٨ا َو ٔ٣ي ََت ٔ َ٨ا

ِق ٔ
َٕ
َوإَٔ َّ ٧ضا َوب ٔ َئ ْة أَ ِو َٗا ََ ٢وبَا ُؤ َصا َطذ ْ
ٔیذ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َد ًِ َضا ًَ َِ ٨
ٖ اَّ ٟتَ ٠
ک َٓإ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ َ ٟ

دلخمنباخدل،ابعس،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبدبعاہللنبریحبےساکیصخشےننسرکییحینبدبعاہللنبریحبوکالتبایرففہےتہکںیہ
ہکںیمےنوضحرارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرامریاکیزنیمےہےسج،انیب،
اہکاجاتےہافرفہرامریزراتعیکزنیمےہافررامرےاانجفہلغفریغہرےنھکیکہگجےہاسںیمہشیمہفابءریتہےہایہیرفامایہکفاب
ڑبی تخس ےہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس زنیم وک اےنپ ےس دجا رک دف۔ اس ےیل ہک لسلسم فاب رےنہ ےس
الہتکوہاجیتےہ۔
رافی  :دلخمنباخدل،ابعس،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبدبعاہللنبریحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 525

راوی  :حش ٩ب ٩یحیي  ،بْش ب٤ً ٩زًْ ،ک٣ہ٤ً ،ار ،اسح ٙبً ٩بذاہلل ب ٩ابي ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َخی َٓ َ٘ َّ١
َ٣إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا فٔي َدا ٕر َٛثٔي َْ ٓ َٔیضا ًَ َذدَُ٧ا َو َٛثٔي َْ ٓ َٔیضا أَ َِ ٣وا٨َ ُٟا َٓ َت َح َّو ِ٨َ ٟا إلٔ َي َدا ٕر أ ُ ِ َ

ٓ َٔیضا ًَ َذدَُ٧ا َو َٗ َِّ ٠ت ٓ َٔیضا أَ َِ ٣وا٨َ ُٟا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َُرو َصا ذَ َٔ ٣یّ ٤ة

نسحنبییحی،رشبنبرمع،رکعہم،امعر،ااحسؼنبدبعاہللنبایبب ہح،اسننبامکل ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیم
ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اکی اکمؿ ںیم ر ےت ںیہ سج ںیم رامری
دعتاد یھب زایدہ یھت افر رامرے اپس امؽ ف دفتل یب زایدہ اھت ،مہ فاہں ےس لقن اکمین رک ےک دفرسے اکمؿ ںیم ےلچ ےئگ وت (فاہں
اجرک)رامریدعتادیھبمکوہیئگافراسںیمرامرےاوماؽیھبمکزپےئگ۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاساکمؿ
وکربیاحتلںیموھچڑدف۔
رافی  :نسحنبییحی،رشبنبرمع،رکعہم،امعر،اقحسنبدبعاہللنبایبب ہح،اسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلافررلمرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 526

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤ذٔ٣ ،ـ ١بٓ ٩ـاٟہ حبیب٣ ،ح٤ذ بٜ٨٣ ٩ذر

یب بِ َّٔ ٩
اٟظضٔی ٔذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٩
 ١بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ ُ

ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َْ َذ ب ٔ َی ٔذ َِ ٣ح ُذوََ ٕٓ ٦و َؿ ٌَ َضا َُ ٌَ ٣ط فٔي ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَ ٔة َو َٗا َ ٢ک ُ ِٔ ١ث َ٘ ّة بٔاہللٔ
َو َت َو ُّ ّلَک ًََِ ٠یطٔ
امثعؿنبایبہبیش،ویسننبدمحم،لضفمنباضفہلبیبح،دمحمنبدکنمرےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملسےناکی
ذجمفؾ(ذجاؾےکرمضی) اکاہھتڑکپاافراےساےنپاسھت ایپہلںیمرھکدای افررفامایاہلل اعتیلرھبفہس افراس رپوتلک رکےتوہےئ
(اھکےتںیہ)۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ویسننبدمحم،لضفمنباضفہلبیبح،دمحمنبدکنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اکمبتھچکدبؽاتکتبدےاکچافرزمدیدےنیرپفاقرہنوہایرماجےئوتایکمکحےہ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اکمبتھچکدبؽاتکتبدےاکچافرزمدیدےنیرپفاقرہنوہایرماجےئوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 527

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل ،ابوبذر ،ابوًتبہ ،اس٤اًی ١بً ٩یاغ ،س٠امی ٪ب ٩س٠ی٤ً ،٥زو ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ
اٛ ٪ے دادا

غ َح َّذثَنٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِذرٕ َح َّذثَنٔي أَبُو ًُت ِ َب َة إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ََِ٤ُ ٟا َت ُب ًَ ِب ْذ َ٣ا بَق ٔ َي ًََِ ٠یطٔ ََٔ٣ُ ٩ِ ٣ا َتبَتٔطٔ د ٔ ِر َص ْ٥
اہرفؿنبدبعاہلل،اوبدبر،اوبہبتع،اامسلیعنبایعش،امیلسؿنبمیلس،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسرفاتی

رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک اکمبتاسفتق کت الغؾ یہ ےہ بجکت ہکاس ےک دبؽ اتکتب ںیم
ےساکیدرمہیھبابیقےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبدبر،اوبہبتع،اامسلیعنبایعش،امیلسؿنبمیلس،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اکمبتھچکدبؽاتکتبدےاکچافرزمدیدےنیرپفاقرہنوہایرماجےئوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 528

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيً ،بذاٟؼ٤ذ ،ہ٤اً ،٦باض٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

َّاض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َٔ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّذثَ َ٨ا ًَب ْ
َ
ْش َة أَ َوا ُٕ َٓ ٚض َو ًَ ِب ْذ َوأَ ُّی َ٤ا ًَ ِب ٕذ
َج ِّذظ ٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ًَ ِب ٕذ کَا َت َب ًََّ َي ٔ٣ائ َ ٔة أُوٗ ٔ َّی ٕة َٓأ َّداصَا إ ٔ ََّ ًَ ِ َ
َ
َّاض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی َٗاُٟوا ص َُو َوص َِْ ٥و َل ُٔ ٨َّ ٜط ص َُو
ْش َة َدَ٧أ٧ي ََ َٓ ُض َو ًَ ِب ْذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َِ ٟی َص ص َُو ًَب ْ
کَا َت َب ًََّ َي ٔ٣ائَةٔ دٔی َ٨ارٕ َٓأ َّدا َصا إ ٔ ََّ ًَ ِ َ
آَخ
َط ِی ْخ َ ُ
دمحمنبینثم،دبعادمصل،رامؾ ،ابعس،رمعف نببیعش،اےنپفادلےس افرفہاؿ ےکدادا ےس رفاتیرکےتںیہہکوضحر ارکؾ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجیھبالغؾسجےندہعاتکتبایکوسافہیقاچدنیرپاسےناےسادارکدایوساےئدسافہیقاچدنیےکوت
فہالغؾیہےہ،افرسجالغؾےندہعاتکتبوسدانیررپافررھپوساےئدسدانیرےکبسادارکدےیئبتیھبالغؾیہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،رامؾ،ابعس،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اکمبتھچکدبؽاتکتبدےاکچافرزمدیدےنیرپفاقرہنوہایرماجےئوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 529

راوی ٣ :شذد ب٣ ٩رسہذ ،سٔیا ،٪زہزی٧ ،بہا ،٪س٤٠ہ جو ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ٛے َ٣اتب ت٬ے

اََ٣ُ ٪ا َت ٔب أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َت ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
رس َص ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ َ ٧ ٩ب َض َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ُد بِ ُِ َ ٣ُ ٩
اَ ٨ِ ٔ ً ٪ذ ُظ َ٣ا یُ َؤ ِّدی َٓ َِ ٠ت ِح َتح ٔ ِب ٔ٨ِ ٣طُ
أْ ٪ل ٔ ِح َذا ََُ٣ُ َّ٩ٛا َت ْب ََٓ َ َ
َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ک َ َ
دسمدنبرسمدہ،ایفسؿ،زرہی،اہبنؿ،ہملسوجاؾاوملنینمرضحتہملسریضاہللاعتیلہنعےکاکمبتےھترفامےتںیہہکںیمےن
رضحتاؾہملسوک ہیرفامےتوہ ےئانسہکوضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنمہ ےس رفامایہکبج متںیمےسیسک اکوکیئاکمبت
وہاساکمبتےکاپسدبؽاتکتباکرقمرہامؽوموجدوہوتاےساچےیہہکاساکمبتےسرپدہرکے۔
رافی  :دسمدنبرسمدہ،ایفسؿ،زرہی،اہبنؿ،ہملسوجاؾاوملنینمرضحتہملسریضاہللاعتیلہنعےکاکمبتےھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاعمدہہاتکتبوسنمخوہاجےئوتالغؾیکرففتخاکایکمکحےہ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
بجاعمدہہاتکتبوسنمخوہاجےئوتالغؾیکرففتخاکایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 530

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذً ،بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َّ
رع َو َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َِْ َ ََ ِت ُط أَ َّ ٪بَز ٔ َیز َة َجائ َ ِت
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ًَائٔظَ َة َت ِش َتٌٔیَ ُ٨ضا فٔي َ ٔ ٛتابَت َٔضا َوَ ٥َِ ٟتَ َٗ ٩ِ ُٜـ ِت َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابَت َٔضا َط ِیئّا َٓ َ٘اَِ ٟت ََ ٟضا ًَائٔظَ ُة ِار ٔجعٔي إلٔ َي أَصِٔ ٔ ٠ک َٓإ ٔ ِ ٪أَ َح ُّبوا أَ ِ٪
ک بَز ٔ َیزةُ ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا َٓأَبَ ِوا َو َٗاُٟوا إ ٔ َِ ٪طائ َ ِت أَ َِ ٪ت ِح َت ٔش َب ًََِ ٠ی ٔک
ِک ِت ذََ ٔ ٟ
أَ ِٗ ٔض َي ًَ ِٔ ٨ک َ ٔ ٛتابَ َت ٔک َویَُٜو ََ ٪و ََ ُؤ ٔک لٔي ٓ ٌََُِ ٠ت ٓ ََذ َ َ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِک ِت ذََ ٔ ٟ
َٓ َِ ٠تٔ ٌَِ َِ ١ویَُٜو ُ٨َ َٟ ٪ا َو ََ ُؤ ٔک ٓ ََذ َ َ
و٪
ابِ َتاعٔي َٓأ َ ًِتٔقٔي َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو ََ ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َ ٙث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَُ٧ا ٕ
ض َی ِظتََٔك ُ َ
رش ُن اہللٔ أَ َح َُّ ٙوأَ ِوثَ ُٙ
رشكّا َِ ٟی َص فٔي َ ٔ ٛت ٔ
رشوكّا َِ ٟی َش ِت فٔي َ ٔ ٛت ٔ
رشكَ ُط ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ َ ِ
اب اہللٔ َ ٩ِ ٣ا ِطت َ ََ َن َ ِ
ُُ
اب اہللٔ ََِٓ ٠ی َص َُ ٟط َوإ ٔ َِ َ ٪

ہبیتق نب دیعس ،دبعاہلل نب ہملسم ،ثیل ،انب اہشب ،رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اںیہن التبای ہک
رضحتربریہریضاہللاعتیل ہنع(وجابدنیںیھت)رضحت اعہشئریضاہللاعتیلہنعےکاپساےنپدبؽاتکتبںیمدمد بلطرکےن
ےکےیلآیئافرایھباوہنںےناےنپدبؽاتکتبںیمےسھچکاداںیہنایکاھترضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےناؿےسرفامایہکمت
اےنپاماکلؿ ےکاپساجؤارگ فہ دنسپرکںی ہک ںیماہمترا اسرا دبؽاتکتبادارکدفںافر اہمتریفالریمیوہ وت ںیم ہیرک ولں،رضحت
ربریہ ریض اہلل اعتیلہنع ےن اےنپ اماکلؿ ےساس اک ذترکہ ایک وت اوہنں ےن ااکنر دای ،افر ےنہک ےگہک ارگ فہ اہلل یف اہلل ااسیرکان اچںیہوت
رکںینکیلاہمتریفالرامرییہوہیگ اوہنںےناساکذترکہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکوتوضحریلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرضحتاعہشئریضاہلل اعتیلہنعےسرفامایہک متاےسرخدیول افرآزادرکدف ،سپکشیبفالایس یکےہ وجآزادرکےوضحرارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر رفامای ہک ولوگں اک ایک احؽ ےہ وج ایسی رشاطئ ںیہن ہک وج اہلل یک اتکب ںیم ںیہن ےہ سج
صخش ےن ایسی رشط اگلیئ وج اہلل یک اتکب ںیم ںیہن ےہ وت فہ ارگہچ وس رمہبت رشط اگلےئ نکیل اہلل اعتیل یک رشط زایدہ حیحص افر وبضمط
ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاہللنبہملسم،ثیل،انباہشب،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
بجاعمدہہاتکتبوسنمخوہاجےئوتالغؾیکرففتخاکایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ،ہظا ٦رعوہ ،اپ٨ے واٟذ حرضت زبيَ سے اور وہ حرضت زبيَ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ سے اور وہ
حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرضٔ َي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت بَز ٔ َیزةُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ ٔ ٟت ِش َتٌٔي َن فٔي َ ٔ ٛتابَت َٔضا َٓ َ٘اَِ ٟت إِِّٔي کَا َت ِب ُت أَصَِّٔي ًََّ َي تٔ ِش ٍٔ أَ َوا ٕ ٚفٔي کًَُ ِّ١ا ٕ ٦أُوٗ ٔ َّی ْة َٓأًَ ٔیٔ٨ینٔي َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ ِ ٪أَ َح َّب أَصِٔ ُ٠ک أَ ِ٪
ا ٚا َِ ٟحذ َ
وَ ٪و ََ ُؤ ٔک لٔي ٓ ٌََُِ ٠ت ٓ ََذ َص َب ِت إلٔ َي أَصَِ ٔ ٠ضا َو َس َ
ٔیث ِ َ ٧ح َو اٟزُّصِز ٔ ِّی َزا َد فٔي َ َلَک ٔ ٦أ ٨َّ ٟب ِّي
أًَُ َّذ َصا ًَ َّذ ّة َواح َٔذ ّة َوأَ ًِتٔ َ٘ ٔک َو َیَ ُٜ
آَخظ ٔ َ٣ا بَا ُ ٢رٔ َجا َٕ ٢ی ُ٘و ُ ٢أَ َح ُذص ُِ ٥أَ ًِت ِٔ ٙیَا ُٓ ََل َُ ٪وا َِ ٟوََ ُئ لٔي إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو ََ ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ٔ ٔ

ومیس نب اامسلیع ،فبیہ ،اشہؾ رعفہ ،اےنپ فادل رضحت زریب ےس افر فہ رضحت زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ رضحت اعہشئ
ریضاہللاعتیل ہنعےسرفاتیرکےت ںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکرضحت ربریہریضاہلل اعتیلہنعاؿ ےک
اپساےنپدبؽاتکتبںیمےساعتفؿےکہلسلسںیمآںیئافررفامایہکںیمےناےنپامکلےسافہیقاچدنیرپاعمدہہاتکتبرکایلےہ
ابںی وطر ہک رہ اسؽ اکی افہیق اچدنی دفں یگ سپ آپ ریمیدمد رکںی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ارگ اہمترے
امکل ہی دنسپ رکںی ہک ںیم اس وک اکی یہ رمہبت ںیم امشر رک ولں۔ افر ںیہمت آزاد رک دفں ہک اہمتری فال ریمے ےیل وہیگ وت ںیم رک
ولںیگفہاےنپامکلےکاپسںیئگ،آےگاسہقبدحثیزرہییکرطحیہایبؿیکےہاہتبلاسرفاتیںیموضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکالکؾںیمااضہفےہآپ ےنرفامایہکولوگںاکایکاحؽےہاؿںیمےساکیہیاتہکےہہکاےالفںآزادرکدےافر
فالرامرےےیلوہکشیبفالوتآزادرکےنفاےلیکوہیگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فبیہ،اشہؾرعفہ،اےنپفادلرضحتزریبےسافرفہرضحتزریبریضاہللاعتیلہنعےسافرفہرضحت
اعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
بجاعمدہہاتکتبوسنمخوہاجےئوتالغؾیکرففتخاکایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ً :بذاٌٟزیز ب ٩یحیي  ،اب ٩اسحا٣ ،ٚح٤ذ ب ٩جٌرف ب ٩زبيَ ،رعوہ ب ٩زبيَ ،حرضت ًائظہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحیَي أَبُو اْلِ َ ِػ َب ّٔ ا َِّ َ ٟ
رف
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَنٔي َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٔ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َو َٗ ٌَ ِت ُج َویِزٔیَ ُة ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٩ا ِِ ٤ُ ٟؼ َل ٙٔ ٔ ٠فٔي َس ِض ٔ٥
بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ِِ ُ ٩
ض أَ ِو ابِ ُٔ َٟ ٥ٓ ٕ ًَ ٩ط َََٓا َت َب ِت ًََّ َي َن ِٔ ٔش َضا َوکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ّة َََّ ٣ل َح ّة َتأ ِ ُْ ُذ َصا ا ٌَِ ٟي ِ ُن َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔي
ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩ط َّ٤ا ٕ

ِکص ُِت َََ٣اَ َ ٧ضا
اب ََ
َفأَیِت َُضا َ ٔ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓ َحائ َ ِت َت ِشأ َ َُ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َ ٔ ٛتابَت َٔضا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗا َِ ٣ت ًََّ َي ا َِ ٟب ٔ
رعٓ ُِت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سي َ ََی َٔ ٨ِ ٣ضا ِٔ ٣ث ََّ ١أ ٟذی َرأَیِ ُت َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ٧ا ُج َویِزٔیَ ُة ب ٔ ُِ ٨ت
َو َ َ
ا َِ ٟحارٔ ٔ
ض َوإِِّٔي کَا َت ِب ُت ًََّ َي َن ِٔ ٔسي
ک َوإِِّٔي َو َٗ ٌِ ُت فٔي َس ِض ٔ ٥ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩ط َّ٤ا ٕ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣زٔی َ٣ا ََ َی ِخفَي ًََِ ٠ی َ
ث َوإٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ک فٔي َ ٔ ٛتابَتٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض َِٔ ٟ ١ک إلٔ َي َ٣ا ص َُو َْي ِ َْ ٔ٨ِ ٣طُ َٗاَِ ٟت َو َ٣ا ص َُو َیا َر ُسو َ٢
ُک أَ ِسأََ ُٟ
َٓحٔئِت َ

اض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اہللٔ َٗا َ ٢أ ُ َؤ ِّدی ًَ ِٔ ٨ک َ ٔ ٛتابَ َت ٔک َوأَ َتزَ َّو ُج ٔک َٗاَِ ٟت َٗ ِذ ٓ ٌََُِ ٠ت َٗاَِ ٟت َٓ َت َشا ََ ٍَ ٣ت ٌِنٔي اَ ٨َّ ٟ
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ذ َتزَ َّو َد ُج َویِز ٔ َی َة َٓأ َ ِر َسُ٠وا َ٣ا فٔي أَیِذٔیض ٔ َِّ ٩ِ ٣ٔ ٥
ار َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ِب ٔي َٓأ َ ًِ َت ُ٘وص َُِ ٥و َٗاُٟوا أَ ِػ َض ُ
ٓ ََ٤ا َرأَیِ َ٨ا ا َِ ٣زأَ ّة کَاِ َ ٧ت أَ ًِوَ َ ٥بَ َز َّ ٛة ًََّ َي َٗ ِو َٔ ٣ضا َٔ ٨ِ ٣ضا أ ُ ًِت َٔ ٙفٔي َسبَب ٔ َضا ٔ٣ائ َ ُة أَصِ ٔ ١بَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣بَنٔي ا ِِ ٤ُ ٟؼ َلَٗ ٙٔ ٔ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود

َص َذا حُ َّح ْة فٔي أَ َّ ٪ا َِ ٟول ٔ َّي ص َُو یُزَ ِّو ُد َنٔ َِشطُ

دبعازعلسی نب ییحی ،انب ااحسؼ ،دمحم نب رفعج نب زریب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک وجریہی نب احرث نب اقلطصمل
(گنج ںیم ڑکپےن ےک دعب امؽ تمینغ یک میسقت ںیم) رضحت اثتب نب سیق نب امشس ای اؿ ےک ؤاچ زاد اھبیئ ےک ہصح ںیم آںیئ
اوہنں ےن اےنپ سفن (وک آزاد رکاےن رپ) دبؽ اتکتب دےنی اک اعمدہہ رک ایل افر فہ اکی وخترورت المو  فایل وعرت ںیھت نج رپ
رظنںی زپیت ںیھت ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دبؽ اتکتب ےک
ابرےںیموساؽرکیتوہیئآںیئ،بجف ہدرفازہںیمڑھکیوہںیئگوتںیمےناںیہنداھکیافراؿےکڑھکےوہےنوکاندنسپایکںیم
ےن۔ افر ےھجم ولعمؾ اھت ہک ایھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک فیہ اؼضاء دںیھکی ےگ وج ںیم ےن دےھکی ںیہ (رہچہ،
دقفاقتمفریغہ افر ےھجم ایخؽ وہاہک ںیہک وضحر یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک دؽ ںیم یھب اؿ ےس اکنح ر تب ہن وہاجےئ) وجریہی
ریضاہللاعتیلہنعےنہکیگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیموجریہیریضاہللاعتیلہنعتنبااحلرثوہںافروج ریماےلہپاحؽ

اھت،فہآپرپیفخمںیہنےہافرںیماثتبنبسیقنبامشسےکہصح ںیماجزپیافرںیمےناےساےنپسفن(یکآزادیرپ)اعمدہہ
اتکتبرکایلےہسپںیمآپےکاپساےنپدبؽاتکتبےکابرےںیموساؽرکےنآیئوہں۔روسؽارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک ایک اہمترے ےیل اس ےس رتہب ھچک افر ںیہن ےہ؟فہ ےنہک ںیگل ہک فہ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای ہک ںیم
اہمترا دبؽ اتکتب ادا رک دفں افر مت ےس اکنح رکولں۔ فہ ےنہک یگل ںیم ےن کشیب رک ایل (ینعی ںیم وخبیش رایض وہں) رضحت اعہشئ
ریض اہلل اعتیلہنع رفامیتںیہہک بجولوگں ےن ہی انسہک یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وجریہی ےس اکنحرکایل وت اوہنں ےن فہ
امتؾ دیقی(ینب قلطصم ےک) وج اؿ ےک ہضبق ںیم ےھت ،اںیہن وھچڑدای افر اںیہن آزاد رکدای افر ےنہک  ےگ ہک ہی وت وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکرسساؽفاےلںیہمہےنوکیئوعرتاینتربتکفایلںیہندیھکیاینپوقؾرپوجریہیریضاہللاعتیلہنعےسزایدہ
ہکاؿےکببسےسوسدیقیینباقلطصملےکآزادوہےئگ،اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیہصقتجحےہاسابترپہکفیلاےنپآپ
اکاکنحرکاتکسےہ۔
رافی  :دبعازعلسینبییحی،انبااحسؼ،دمحمنبرفعجنبزریب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمفطآزادیاکایبؿ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
رشمفطآزادیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :شذد ب٣ ٩رسہذً ،بذاٟوارث ،سٌیذ ب ٩ج٤ہا ،٪سٔی٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪سٔٔی ََ ٨ة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َُ٠٤ِ ٣وکّا ْٔل ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘اَِ ٟت
رس َص ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ض َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذدُ بِ ُِ َ ٣ُ ٩
َارٗ ُِت
ک َوأَ ِطتََ ُٔن ًََِ ٠ی َ
أ ُ ًِتٔ ُ٘ َ
ک أَ َِ ٪ت ِخ ُذ ََ ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ً ِٔظ َت َٓ ُُِ٘ ٠ت َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت ِظتََ ِٔٔط ًََّ َ َّي َ٣ا ٓ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ً ِٔظ ُت َٓأ َ ًِ َت َ٘ ِتنٔي َو ِ
اطت َ ََكَ ِت ًََّ َ َّي

دسمدنبرسمدہ،دبعاولارث،دیعسنبخمہاؿ،ہنیفسرفامےتںیہہکںیمرضحتاؾہملس اکالغؾاھتاوہنںےنرفامایہکںیمےھجتآزاد
رکیت وہں اس رشط رپ ہک وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زدنیگ رھب دجا ہن وہاگ سپ اوہنں ےن ےھجم آزاد رک دای افر ھجم رپ
ذموکرہرشطاگلیئ۔
رافی  :دسمدنبرسمدہ،دبعاولارث،دیعسنبخمہاؿ،ہنیفس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾےکیسکہصحوکآزادرکےناکایبؿ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
الغؾےکیسکہصحوکآزادرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 534

راوی  :ابو وٟیذ ،ہ٤ا٣ ،٦ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،ہ٤اٗ ،٦تادہ ،اب٠٣ ٩یح ،ےن اپ٨ے واٟذ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤ا ٦ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕا ٌِِ ٤َ ٟن َي أَ َِْ َ َََ٧ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ

ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص ِهَّلِل
ِک ذََ ٔ ٟ
َٗا َ ٢أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ًِ َت َٔ ٙط ِ٘ ّؼا َُ ٟط ََُٔ ُ ٩ِ ٣لَُ ٓ ٕ ٦ذ ٔ َ
یک َزا َد ابِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕفٔي َحذٔیثٔطٔ َٓأ َ َج َاز أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ً ٥َ ٠ت َ٘طُ
َٔ
رش ْ
اوب فدیل ،رامؾ ،دمحم نب ریثک ،رامؾ ،اتقدہ ،انب حیلم ،ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ہک اکی صخش ےن اےنپ الغؾ اک ھچک ہصح آزاد رک دای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکایکوترفامایہکاہللاعتیلےکےیلوکیئرشکیںیہن(دصقمہیہکاانپوپراالغؾآزادرکات)انب
ریثکےناینپرفاتیںیماانتااضہفایکہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےکسقتعاکاجزئرقاردےدای۔
رافی  :اوبفدیل،رامؾ،دمحمنبریثک،رامؾ،اتقدہ،انبحیلم،ےناےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتشمکالغؾںیمےسوکیئاانپہصحآزادرکےوتایکمکحےہ؟
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
رتشمکالغؾںیمےسوکیئاانپہصحآزادرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 535

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،ہ٤اٗ ،٦تادہ نرض ب ٩ا٧ص ،بظيَ ب٧ ٩ہیک

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظيَ ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ًِ َت َٙ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ ََِٔي صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َغ َ٣طُ َب٘ ٔ َّی َة ث َ َٔ٨٤طٔ
ٔط ِ٘ ّؼا َُ ٟط ََُٔ ُ ٩ِ ٣لَٕٓ ٦أ َ َج َاز أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ً ٥َ ٠ت َ٘طُ َو َ َّ
دمحمنبریثک،رامؾ،اتقدہرضننباسن،س رینبکیہنےسرفاتیےہہکاکیصخشےنالغؾ(رتشمک)ںیمےساےنپ ےصحوکآزادرک
دای۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک آزاد رکےن وک اجزئ رقار دای افر ابیق الغؾ یک تمیق وطبر اتفاؿ امکل وک دولایئ
(ویکہکنآداھآزادوہآداھالغؾ)ہیاننکممےہذہلاقتعوتاجزئےہاہتبلآزادرکےنفاالاےنپرشکیےکہصحیکتمیقاےنپرشکیوک
ادارکےاگ۔
رافی  :دمحمنبریثک،رامؾ،اتقدہرضننباسن،س رینبکیہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
رتشمکالغؾںیمےسوکیئاانپہصحآزادرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 536

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،اح٤ذ بًَّ ٩ي ب ٩سویذ ،روح ،طٌبہٗ ،تادہ ،اپني س٨ذ

رف ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ َح َّذث َ َ٨ا َر ِو ْح َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

آَخ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ َْ ََل ُػ ُط َو َص َذا َُِ ٟٔى
ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َُ٠٤ِ ٣َ ٙوکّا بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن َ َ
ابِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ادمحنبیلعنبوسدی،رفح،ہبعش ،اتقدہ،اینپدنسےسروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےت
ںیہ ہک آپ ےن رفامای سج ےن یسک رتشمک الغؾ (ںیم ےس اانپ ہصح) وک آزاد رکدای وت اس رپ اس اک ڑھچاان یھب ےہ۔ (ینعی دفرسے
رشکیاکوجہصحےہاسیکتمیقادارکےلمکمآزادرکانرضفریےہافرقتعاساکربتعمےہ)۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ادمحنبیلعنبوسدی،رفح،ہبعش،اتقدہ،اینپدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
رتشمکالغؾںیمےسوکیئاانپہصحآزادرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 537

راوی  :اب٣ ٩ثنيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦اح٤ذ بًَّ ٩ي ب ٩سویذ ،روح ہظا ٦ب ٩ابي ًبذاہلل ٗتادہ ،ےن اپني س٨ذ

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَنٔي أَبٔي ح و َح َّذث َ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا٦
بِ ُ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اہللٔ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙن ٔؼی ّبا َُ ٟط فٔي َُ٠٤ِ ٣و ٕک ًَ َت َ٩ِ ٣ٔ ٙ

َّ
رض بِ َ ٩إَٔ َ ٧ص َو َص َذا َُِ ٟٔى ابِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ
َ٣أٟطٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
اَ ٢و ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ِک ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثني اَ ِ ٨َّ ٟ

انبینثم،اعمذنباشہؾ،ادمحنبیلعنبوسدی،رفحاشہؾنبایبدبعاہللاتقدہ،ےناینپدنسےسوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
رفاتیایکےہہکآپےنرفامایسجصخشےنیسک (رتشمک)الغؾںیمےساانپہصحآزادرکدایوتفہاسےکامؽےسآزادوہاجےئ

اگارگاسےکاپسامؽوہ،انباینثملےنرضننباسناکذترکہںیہنایکافرہیاافلظدحثیوسدیےکایبؿرکدہںیہ۔
رافی  :انبینثم،اعمذنباشہؾ،ادمحنبیلعنبوسدی،رفحاشہؾنبایبدبعاہللاتقدہ،ےناینپدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجولوگںےناسدحثیںیماعسہیاکیھبذرکایکےہ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
نجولوگںےناسدحثیںیماعسہیاکیھبذرکایکےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 538

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥اباٗ ،٪تادہ ،نرض ب ٩ا٧ص بظيَ ب٧ ٩ہی ،١ابوہزیزہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظيَ ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ی ٌِنٔي ا َِّ ٌَ ٟل َار َح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
اَ ٢وإ ٔ ََّ
یؼا فٔي َُ٠٤ِ ٣ؤٛطٔ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ أَ ُِ ٪ی ٌِتٔ َ٘ ُط ک ُ َُّ ٠ط إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ًِ َت ََ ٙط٘ ٔ ّ
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
است ُِشع ٔ َي ا ِِ ٌَ ٟب ُذ َُي ِ ََ َِ ٣ظ ُ٘و َِٕ ٠ًَ ٚیطٔ
ِ
ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ،رضننباسنس رینبتہیل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسج
صخشےناانپہصح(رتشمک)الغؾںیمےسآزادرکدایوتاسیکذہمداریےہہکاےسوپراآزادرکےارگاسےکاپسامؽوہ(اس
یکتمیقادارکےنےکےیلہیقب)افرارگاسےکاپسامؽہنوہوتالغؾےسنرک رکفایئاجےئیگریغبتقشمڈاےل۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ،رضننباسنس رینبتہیل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ

نجولوگںےناسدحثیںیماعسہیاکیھبذرکایکےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 539

راوی  :نص بًَّ ٩ي ،یزیذ اب ٩زریًٍَّ ،ي بً ٩بذاہلل٣ ،ح٤ذ ب ٩بْش ،سٌیذ ب ٩ابي رعوبہٗ ،تادہ نرض ب ٩ا٧ص بظيَ ب٩
٧ہیک ،ابوہزیزہ

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َََََِْ٧ا یَزٔی ُذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظيَ ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َسٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ

اُٗ ٢و َِّ٦
یؼا َُ ٟط فٔي َُ٠٤ِ ٣و ٕک َٓ َخ ََل ُػ ُط ًََِ ٠یطٔ فٔي َ٣أٟطٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َٔ ٙط ِ٘ ّؼا َٟطُ أَ ِو َط٘ ٔ ّ
آَ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
اَٟ ٪طُ َْ ٣
ا ِِ ٌَ ٟب ُذ ٗ ٔ َیَ ٤ة ًَ ِذ ٕ ٢ث ُ َّ ٥ا ِست ُِشع ٔ َي َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ فٔي ٗ ٔ َی٤تٔطٔ َُي ِ ََ َِ ٣ظ ُ٘و َِٕ ٠ًَ ٚیطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود فٔي َحذٔیثٔض ٔ َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا َٓا ِست ُِشع ٔ َي َُي ِ ََ

َِ ٣ظ ُ٘و َِٕ ٠ًَ ٚیطٔ َو َص َذا َُِ ٟٔى ًََّ ٔ ٕٓي

رصن نب یلع ،سیدی انب زرعی ،یلع نب دبع اہلل ،دمحم نب رشب ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ رضن نب اسن س ری نب کیہن ،اوبرہریہ ےن وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرفاتیایکےہہکآپ ےنرفامایہکسجصخشےنیسکالغؾ(رتشمک)ںیمےس اےنپہصحوکآزاد
رکدایوتاےسڑھچااناسےک امؽںیمےہارگاسےکاپسامؽوہافرارگاسےکاپس امؽہنوہوتالغؾیکدرایمینتمیقاگلیئاجےئ یگ
افر دفرسے ہصح ےک رشاکء ےک وصحں یک تمیق ےک ربارب الغؾ ےس زمدفری رکایئ اجےئ یگ ریغب اس رپ تقشم ڈاےل وہےئ اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہکرھپالغؾےسنرک زمدفریرکفایئیئگریغبتقشمڈاےلوہےئاسرپ۔
رافی  :رصننبیلع،سیدیانبزرعی،یلعنبدبعاہلل،دمحمنبرشب،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہرضننباسنس رینبکیہن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
نجولوگںےناسدحثیںیماعسہیاکیھبذرکایکےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 540

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،یحیي ب ٩ابي ًذی ،سٌیذ ،داؤد ،روح بً ٩بادہ ےن اپني س٨ذ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي َوابِ ُ ٩أَبٔي ًَذ ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َر َوا ُظ َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َد َة

ِک ِّ
یذ بِ ٔ٩
وسي بِ َُ َٕٕ ٠َْ ٩جٔ٤ی ٌّا ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔیَز ٔ َ
اٟش ٌَایَ َة َو َر َوا ُظ َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦و َُ ٣
رعوبَ َة  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
َِکا ٓ ٔیطٔ ِّ
اٟش ٌَا َی َة
ز َُریِ ٍٕ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َوذ َ َ
دمحمنباشبر،ییحینبایبدعی،دیعس،داؤد،رفحنبابعدہےناینپدنسےسیہیدحثیلقنیکےہاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاےسرفح
نبابعدہےندیعسنبایبرعفہبےسوجرفاتیایکےہاںیمساعسہیاکذرکںیہنایکافرایسدحثیوکرجرینبزرعییکدنسےسایسےک
مہینعمایبؿیکےہافراسںیماعسہیاکذرکایکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبایبدعی،دیعس،داؤد،رفحنبابعدہےناینپدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 541

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

رشکّا َٟطُ
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ
َ
رشکَائ َ ُط ح َٔؼ َؼ ُض َِ ٥وأ ُ ًِت ََِٔ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِِ ٌَ ٟب ُذ َوإ ٔ ََّ َٓ َ٘ ِذ ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا ًَ َت َٙ
فٔي َُ٠٤ِ ٣و ٕک أُٗ ٔ َ
یَِ ٠ًَ ٥یطٔ ٗ ٔ َیُ ٤ة ا ِِ ٌَ ٟذ َٔٓ ٢أ ًِ َلی ُ َ

یبنعق ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن یسک الغؾ
(رتشمک)ںیمےساانپہصحآزادرکدایوتاسےکالغؾیکانمبستمیقاگلیئ اجےئیگافراسےکہیقبرشاکءوکادایگیئیکاجےئیگ،
اؿےکوصحؽےکدقبرافرالغؾاسرپآزادوہاجےئاگافرارگاسےکاپسامؽںیہنےہوتانتجہصحاسےنآزادایکےہاانتیہآزاد
رےہاگ۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 542

راوی ٣ :و ،١٣اس٤اًی ،١ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز سے حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

اَ٧ ٪آ ٔ ٍْ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ ََّ ١ْ ٣ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢وک َ َ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ

ُربَّ َ٤ا َٗا َِ َ٘ َٓ ٢ذ ًَ َت َ٨ِ ٣ٔ ٙطُ َ٣ا ًَ َت ََ ٙو ُربَّ َ٤ا َ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ٠طُ

وملم ،اامسلیع ،اویب ،انعف ،انب رمع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی ےک لثم رفاتی رکےت ںیہ ہک افر
اویبےتہکںیہہکانعفےنشبافاقتقتعہنمامقتعےکاافلظےہکافرضعبافاقتںیہنےہک۔
رافی  :وملم،اامسلیع،اویب،انعف،انبرمعےسوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ

اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 543

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،ح٤اد ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب ٓ َََل أَ ِدرٔی ص َُو فٔي ا َِ ٟحذٔیثٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َط ِی ْئ َٗا َُ ٟط َ٧آ ٔ ٍْ َوإ ٔ ََّ ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا ًَ َت َٙ
ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ ٢أَ ُّی ُ

امیلسؿنبداؤد،امحد،اویب،انعف،انب رمعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیہیدحثیرفاتیرکےتںیہاویبےتہکںیہہک،
َف ِإ َّلؼَ َی َق ِم ْی ُة َمؼَ َی َق،،ےکاافلظوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیےہایہیہکفہانعفےنےہکںیہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،امحد،اویب،انعف،انبرمعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 544

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،یسيً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ َِْ َ َََ٧ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

ا٢
رشکّا ُٔ٠٤ِ ٣َ ٩ِ ٣و ٕک َُ ٟط ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ً ٔ ِت ُ٘ ُط ک ُ ِّ٠طٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
اُ َٟ ٪ط َ٣ا َی ِب ُّ ُ٠ثَ َُ ٨َ ٤ط َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ
یبطُ
ًَ َت ََ ٙن ٔؼ َ

اربامیہ نب ومیس ،یسیع،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہہک یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای سج ےن اےنپ رتشمک

الغؾںیمےساانپہصحآزادرکدایوتاسےکذہموپرےالغؾوکآزادرکانرضفریےہارگفہاانتامدلاروہوجالغؾیکہیقبتمیقےکربارب
وہافرارگاسےکاپساانتامؽںیہنےہوتاساکہصحآزادوہاجےئاگ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 545

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذ ،یزیذ ب ٩ہارو ،٪یحیي ب ٩سٌیذ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز اض س٨ذ

و ٪أَ َِْ َ ََِٔي َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
وسي
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ن َي إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩

دلخمنباخدل،سیدینباہرفؿ،ییحینبدیعس،انعف،انبرمعاسدنسےسیھباسہقبدحثیاربامیہنبومٰیسیہےکامدننوقنمؽےہ۔
رافی  :دلخمنباخدل،سیدینباہرفؿ،ییحینبدیعس،انعف،انبرمعاسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 546

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩اس٤اء ،جویزیہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز سے اض س٨ذ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َح َّذث َ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٌَِ ٤ن َي

ِک َوإ ٔ ََّ َٓ َ٘ ِذ ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا ًَ َت َ ٙاَ ِ ٧ت َهي َحذٔی ُث ُط إلٔ َي َوأ ُ ًِت ََِٔ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِِ ٌَ ٟب ُذ ًََّ َي َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
َ٣إ ٔ ٟک َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجریہی،انعف،انبرمعےساسدنس ےسدحثی امکلیہوقنمؽےہافراسںیم َف ِإ َّلف َ َق ْ ددؼَ َی َق ِم ْی ُةاکذرکںیہن
ےہافرہیدحثی َف ُأؼْی ِ َقغَل َ ْی ِةالْع َ ْی ُددرپمتخوہیئگےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجریہی،انعف،انبرمعےساسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 547

راوی  :حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز ،رسو ٢اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اُ َٟ ٪ط َ٣ا یَ ِب ُّ ُ٠ثَ َ ٩َ ٤ا ِِ ٌَ ٟبذٔ
رشکّا َُ ٟط فٔي ًَ ِب ٕذ ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َ٣ا بَق ٔ َي فٔي َ٣أٟطٔ إٔذَا ک َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ

نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،انبرمع،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکآپےنرفامایسج
صخشےندبعرتشمکںیمےساانپہصحآزادایکوتاساکہیقبہصحیھبآزادوہاجےئ اگاسےکامؽںیمارگاسےکاپساسیکتمیق
ےکغلبمامؽوہ۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،انبرمع،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 548

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١سٔیا٤ً ،٪زو ،سا ،٥ٟاپ٨ے واٟذ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
َ
ورسا ُی َ٘ َّو َُِ ٠ًَ ٦یطٔ ٗ ٔ َیّ ٤ة ََ َو َِ ٛص َو ََ َط َل َم ث ُ َّ ٥ی ٌُِ َت ُٙ
یبطُ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
کَ َ
ا ٪ا ِِ ٌَ ٟب ُذ بَي ِ َن اث ِ َ٨ي ِ ٔن َٓأ ًِ َت َ ٙأَ َح ُذص َُ٤ا َن ٔؼ َ
اّ ٔ ٣ُ ٪
ادمح نب لبنح ،ایفسؿ ،رمعف ،اسمل ،اےنپفادل ےس وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس اک ہی اراشدلقن رکےت ںیہ ہک بج وکیئ الغؾدف
آدویمںںیمرتشمکوہسپ اؿںیم ےساکیےناانپ ہصحآزادرک دایوتارگآزادرکےنفاالوخاحشؽےہ وتالغؾیکتمیق اگلیئ اجےئ
یگ ایسی تمیق وج تہب اٹھگ رک ہن اگلیئ اجےئ افر ہن تہب ڑباھ رک رھپ اےس آزاد رک دای اجےئ اگ (آزاد رکےن فاےل ےک امؽ ےک ذرہعی
ےس)۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ،رمعف،اسمل،اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿوجامؽہنوہےنیکوصرتںیمدعؾاستصعاےکاقلئںیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 549

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب٣ ،١ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہْ ،اٟذ ،ابوبْش ،اب ٩ث٠ب ،اپ٨ے واٟذ

ْش ا ِِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩اَّ ٟتٔ٠بِّ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
رف َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ئ َی ٌِنٔي اَّ ٟتَّ ٔ ٠ب
أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ًِ َت ََ ٙن ٔؼی ّبا َُ ٟط ُٔ٠٤ِ ٣َ ٩ِ ٣و ٕک َٓ ٥َِ ٠ی َُـ ُِّ ٨ِ ٤ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو بٔاَّ ٟتا ٔ
اُ ٪ط ٌِب ُة أَ َِ ٟث ُّ  ٥َِ ٟیُبي ِّ ِن اَّ ٟتا َئ َّٔ ٩ِ ٣
ئ
اٟثا ٔ
َ
َوک َ َ َ
ادمح نب لبنح ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اخدل ،اوبرشب ،انب ت ،اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن رتشمک الغؾ ںیم
ےساانپ ہصحآزادرکدایوت وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسےکرشکی وکہیقب ہصحاکامضؿ ںیہندولاای۔اامؾ ادمحنب لبنح
رفامےتںیہہکانبالیلبہیتںیہنےہہکلبت،ات ےکاسھتےہافررضحتہبعشوجرافیںیہاسدحثیےکفہذراوت ےلےھت
وتاتءفاحضںیہنرکےتکسےھتاثءےس۔(اتءوبےتلےھتوتاثءوسحمسوہات۔)
رافی  :ادمحنبلبنح،دمحمنبرفعج،ہبعش،اخدل،اوبرشب،انبت،اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشذیرحمؾاکامکلوہوتایکمکحےہ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وکیئصخشذیرحمؾاکامکلوہوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 550

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ب ٩س٤٠ہٗ ،تادہ ،حش ،٩س٤زہ،
راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہیٰ ،٥

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ َٗ ١اَ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣
آَخ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨ذ ٕب ٓ ٔ َامی َی ِح ٔش ُب َح َّ٤ا ْد َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٣ُ ٢
وسي فٔي َِ ٣وؿ ٍٕٔ َ َ

رح
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠٣َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َک ذَا َرح َٕٔ ِ ٣َ ٥
َحُ َٓ ٕ ٦ض َو ُ ٌّ

ملسمنباربامیہ،ومٰیسنباامسلیع ،امحدنبہملس،اتقدہ،نسح،رمسہےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکوجصخشذیرمحرحمؾاکامکلوہاجےئوتفہ(ولممک)آزادوہاجےئاگ۔

رافی  :ملسمنباربامیہ،ومٰیسنباامسلیع،امحدنبہملس،اتقدہ،نسح،رمسہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وکیئصخشذیرحمؾاکامکلوہوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 551

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امیً ،٪بذاٟوہابٗ ،تادہ،

اب َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
رح
ََ ٠٣َ ٩ِ ٣
َک ذَا َرح َٕٔ ِ ٣َ ٥
َحُ َٓ ٕ ٦ض َو ُ ٌّ
دمحمنبامیلسؿ،دبعاولاہ ب،اتقدہےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفامایہکوجصخشیسکرقاتبداریذیرمحرحمؾاکامکلوہفہولممک
آزادےہ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعاولاہب،اتقدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وکیئصخشذیرحمؾاکامکلوہوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 552

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امیً ،٪بذاٟوہاب ،سٌیذٗ ،تادہ ،حش ٩رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رح
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٠٣َ ٩ِ ٣َ ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
َک ذَا َرح َٕٔ ِ ٣َ ٥
َحُ َٓ ٕ ٦ض َو ُ ٌّ
دمحم نب امیلسؿ ،دبعاولاہب ،دیعس ،اتقدہ ،نسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وج ذی رمح رحمؾ اک امکل وہاجےئ وت فہ
ولممکآزادےہ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعاولاہب،دیعس،اتقدہ،نسحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وکیئصخشذیرحمؾاکامکلوہوتایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 553

راوی  :ابو بْک ب ٩ابي طیبہ ،ابواسا٣ہ ،سٌیذٗ ،تادہ ،جابز ب ٩زیذ ،حش ٩رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اور حرضت جابز رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ ب ٩زیذ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕذ َوا َِ ٟح َش ِٔ ٣ٔ ٩ث َُ ٠ط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ٔیذ أَ ِحٔ َُى َٔ ٩ِ ٣ح َّ٤اد ٕ
َسٌ ْ

اوب رکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دیعس ،اتقدہ ،اجرب نب زدی ،نسح ریض اہلل اعتیلہنع افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب زدی ےس یہی
دحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیعس،اتقدہ،اجربنبزدی،نسحریضاہللاعتیلہنعافررضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؾفدل(ابدنی)یکآزادیاکایبؿ

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؾفدل(ابدنی)یکآزادیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 554

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ٣ ،ح٤ذ ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحْ ،ٙلاب ب ٩ػاٟح ،جو ْارجہ ٗیص ُیَلٛ ٪ے ٗبی٠ہ كي ًورت
ت٬ی

اب بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح َِ ٣ول َي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََّ َْ ٩ِ ًَ ٙل ٔ

اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ َِ ٩س ََل ََ ٣ة ب ٔ ِ٨تٔ َ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ َْٔ ٩ِ ٣ارٔ َج ٔة َٗ ِی ٔص ًَ ِی ََل ََٗ ٪اَِ ٟت َٗذ َٔ ٦بٔي ًَ َِّّم فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ٓ ََبا ًَنٔي
ک َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَتُ ُط ِاْل ََ ٪واہللٔ
اب بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَخٔي أَبٔي ا ُِ ٟی ِ ٔ
اب ث ُ ََّ ٥ص ََ ٠
رس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ٓ ََوَِ ٟذ ُت َُ ٟط ًَ ِب َذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح َب ٔ

تُ َباً ٔي َن فٔي َدیِٔ٨طٔ َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي ا َِ ٣زأَ ْة َْٔ ٩ِ ٣ارٔ َج ٔة َٗ ِی ٔص ًَ ِی ََل ََٗ ٪ذ َٔ٦
اب
اب بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَخٔي أَبٔي ا ُِ ٟی ِ ٔ
رس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ٓ ََو َِ ٟذ ُت َُ ٟط ًَ ِب َذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
بٔي ًَ َِّّم ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ٓ ََبا ًَنٔي ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح َب ٔ

رس
اب ٗٔی َ ١أَ ُْو ُظ أَبُو ا ُِ ٟی ِ ٔ
َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَتُ ُط ِاْل ََ ٪واہللٔ تُ َباً ٔي َن فٔي َدیِٔ٨طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ول ٔ ُّي ا ُِ ٟح َب ٔ
یٔ َٗ ٙذ ََّ َ ًََّ ٦ي َٓأِتُؤِي أ ُ ًَو ِِّؿَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا َٗاَِ ٟت َٓأ َ ًِ َت ُ٘ؤِي َو َٗذ ََٔ ًََّ ٦ي
بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِتٔ ُ٘و َصا َٓإٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥ب ٔ َزٗ ٔ ٕ
یَّ ٌََ ٓ ٙو َؿ ُض ِ٣ٔ ٥نِّي ُ ََُل ّ٣ا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رٗ ٔ ْ

دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،اطخبنباصحل،وجاخرہجسیقالیغؿےکہلیبق یکوعرتیھت یتہںیہہکریماؤاچےھجم
زامہن اجتیلہ ںیم ےل رک آای افر ةحب نب رمعف وج اوبارسیل نب رمعف اک اھبیئ اھت ،ےک اہھت ےھجم رففتخ رکدای ،ںیم ےن اس ےک ےیل
دبعارلنمح نب اابحلب وک منج دای ،رھپ ةحب رم ایگ وت اس یک ویبی ےنہک یگل ہک دخایک مسق ،ےھجت ةحب ےک رقہض (یک ادایگیئ) ےک ےیل
رففتخ ایک اجےئ اگ وس ںیم وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملسیک دختم ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽاہللںیم
ینباخرہجسیقالیغؿیکوعرتوہںافرےھجمریماؤاچدمہنیےلرکآایاھتزامہناجتیلہںیم،سپاسےنےھجمةحبنبرمعف،اوبارسیل
نبرمعفےکاھبیئےکاہھترففتخرکدایسپںیمےناسےکفا ےطدبعارلنمحنبةحبوکمنجدای،ابةحبیکویبی یتہےہ ہک
ةحبےکرقہضںیمےھجترففتخایکاجےئاگ،یبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےندرایتفایکةحباکفایلفارث وکؿےہ؟اہک ایگ

ہکاساکاھبیئاوبارسیلنبرمعف،وضحرےناسےکاپسانہماجیھبافررفامایہکاےس(السہم)وکآزادرکفافربجمتہیونسہکریمے
اپستمینغںیمالغؾفریغہآےئںیہوتریمےاپسآانںیمںیہمتاساکوعضدفںاگ،السہم یتہںیہہکاوہنںےنےھجمآزادرکدای
وضحرےکاپسالغؾآےئوتاںیہنریمےدبہلںیمالغؾدای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبہملس،دمحمنباقحس،اطخبنباصحل،وجاخرہجسیقالیغؿےکہلیبقیکوعرتیھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
اؾفدل(ابدنی)یکآزادیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 555

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادٗ ،یصً ،لاء ،جابز بً ٩بذاہلل

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢بٔ ٌِ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ضا ٔ
ت اْلِ َ ِوََ د ٔ ًََّ َي ًَ ِض ٔذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ا٤َ ًُ ٪زُ َ َ ٧ضاَ٧ا َٓاَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔي بَ ِْکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ومیسنباامسلیع،امحد،سیق،اطعء،اجربنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہہکمہولوگںےناؾفدلابدنیوکوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک زامہن ںیم افر رضحت اوبرکب ےک زامہن ںیم رففتخ ایک سپ بج رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اک زامہن اھت وت اوہنں ےن
ںیمہعنمرکدایسپمہرکےئگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،سیق،اطعء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاےنپالغومںوکوجثلثےسزادئوہںآزادرکدےوتایکمکحےہ؟

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجصخشاےنپالغومںوکوجثلثےسزادئوہںآزادرکدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 556

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١ہظیً ،٥بذا٠٤ٟک ب ٩ابي س٠امیً ،٪لاء ،اس٤اًی ١ب ٩ابي ْاٟذ ،س٤٠ہ ،بٛ ٩ہیً ،١لاء ب ٩جابز ب٩
ًبذاہلل

ئ َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َْإ ٔ ٟذ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی ِْ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕ
اَُ ٢يَُِ ُظ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي
َُ ٛض ِی َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ًِ َت َََُ ُ ٙل ّ٣ا َُ ٟط ًَ ِ ٩دُبُز ٕ ُٔ ٨ِ ٣ط َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠بٔی ٍَ بٔ َش ِب ٍٔ ٔ٣ائ َ ٔة أَ ِو بٔت ِٔش ٍٔ ٔ٣ائَةٔ

ادمحنبلبنح،میشہ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،اامسلیعنبایباخدل،ہملس،نبکہیل،اطعءنباجربنبدبعاہللےسرفاتیےہ
ہک اکی صخش ےن اےنپ اکی الغؾ وک اےنپ ےھچیپ آزاد رک دای اھت نکیل اس الغؾ ےک العفہ اس ےک اپس وکیئ دفرسا امؽ فریغہ ںیہن اھت،
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسرففتخرکےناکمکحرفامایوتفہالغؾاستوسایونوسںیمرففتخوہا۔
رافی  :ادمحنبلبنح،میشہ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،اامسلیعنبایباخدل،ہملس،نبکہیل،اطعءنباجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجصخشاےنپالغومںوکوجثلثےسزادئوہںآزادرکدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 557

راوی  :جٌرف ب٣ ٩شاَف ،بْش ب ٩بْکً ،لاء ب ٩ابي رباح ،جابز بً ٩بذاہلل

ْش بِ ُ ٩بَ ِْکٕ أَ َِْ َ َََ٧ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َح َّذثَنٔي ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔي َربَا ٕح َح َّذثَنٔي َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ
رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

ب ٔ َض َذا َزا َد َو َٗا ََ ٢ی ٌِنٔي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ ِ ٧ت أَ َح ُّ ٙب ٔ َث َٔ٨٤طٔ َواہللُ أَُِن َي ًَ ِ٨طُ

رفعج نب اسمرف ،رشب نبرکب ،اطعء نب ایب رابح ،اجرب نب دبعاہلل ےس یہی دحثی رمفیےہاس ااضہف ےکاسھت ہک وضحر ارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسالغؾیکتمیقاکوتزایدہقحتسمےہ(ہکریتےاپسامؽفدفتلںیہن)افراہللاعتیلاسےس ےرپفاہ
ںیہ۔(ینعیاہللاعتیلوکوتاسیکرضفرتںیہنالبفہجریتےیہافرپفیلکتڑبےھیگ)
رافی  :رفعجنباسمرف،رشبنبرکب،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجصخشاےنپالغومںوکوجثلثےسزادئوہںآزادرکدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 558

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب ،ابوزبيَ ،جابز

وب ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ُی َ٘ا ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
اَُ ٢يَُِ ُظ ٓ ََذ ًَا بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َُ ٟط أَبُو َِ ٣ذ ُٛورٕ أَ ًِ َت َََُ ُ ٙل ّ٣ا َُ ٟط ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َی ٌِ ُ٘ ُ
وب ًَ ُِ ٩دبُز ٕ َو ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣

َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ی ِظتََٔیطٔ ٓ ِ
ا٪
َاطت َ ََا ُظ نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا٨َّ ٟحَّا ٔ ٦ب ٔ َث َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائ َ ٔة د ٔ ِر َص ََٕ ٓ ٥ذٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔذَا ک َ َ
َقابَتٔطٔ أَ ِو َٗا ََ ًََّ ٢ي ذٔی
أَ ٓ ٪یضا ٓ َِـ َْ ٌَََّ ٓ ١ي ً َٔیأٟطٔ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
أَ َح ُذ َُٔ٘ٓ ٥ِ ٛي َّا َٓ َِ ٠ی ِب َذأ ِ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
أَ ٓ ٪یضا ٓ َِـ َْ ٌَََّ ٓ ١ي ذ ٔی َ َ
اَِ ٓ ٪ـ َّل ٓ ََضاصُ َ٨ا َوصَاصُ َ٨ا
َرحٔٔ٤طٔ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ

ادمحنبلبنح،اامسلیعنباربامیہ،اویب،اوبزریب،اجربرفامےتںیہہکاکیااصنریصخشسجاکانؾاوبذموکراھت،ےناےنپاکیالغؾ
وک آزادرک دای ،وقعیب ےتہک ںیہ ہک دمرب انبای اھت ،افر اےکساپس الغؾ ےک العفہ وکیئ امؽ یھب ںیہن اھت ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس

ےناسالغؾوکولباایافررفامایہکاےسوکؿرخدیےاگ؟میعننبدبعاہللنبااحنلؾےنآھٹوسدرمہںیماےسرخدیایلافرفہدرمہآپ
ےنااصنریوکدےدےیئافررفامایہکبجمتںیمےسوکیئریقفوہاجےئوتاےس اچےیہہکاےنپسفنےسرشفعرکے(ینعیارگھچک
راہ دخا ںیم دانی اچاتہ ےہ وت اےنپ آپ وک دے) سپ ارگ اس ںیم ےس ھچک چب اجےئ وت اےنپ ایعؽ رپ رخچ رکے سپ ارگ اس ںیم یھب
زایدیت وہاجےئ وت اےنپ زعسی ف ااقرب رپ رخچ رکے ای رفامای ہک ذی رمح رحمؾ ااقرب رپ رخچ رکے سپ ارگ اس ںیم یھب زایدیت
وہاجےئوتاِدرھاُدرھرخچرکے۔
رافی  :ادمحنبلبنح،اامسلیعنباربامیہ،اویب،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجصخشاےنپالغومںوکوجثلثےسزادئوہںآزادرکدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 559

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ،ایوب ،ابي َٗلبہ ،ابي ٣ہ٠ب٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل
وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ٔیذا ث ُ َّ٥
ک أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َٗ ِو َّ َطذ ّ
اَُ ٢يَُِص ََُِ ٓ ٥ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
أَ ًِ َت َٔ ٙس َّت َة أَ ًِبُ ٕذ ً ٔ َِ ٨ذ َِ ٣وتٔطٔ َو ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
َ
َ َ َ َ
َق ََ بَ ِی َُ ٨ض َِٓ ٥أ َ ًِ َت َ ٙاث ِ َ٨ي ِ ٔن َوأَ َر َّ ٚأَ ِر َب ٌَ ّة
َد ًَاص َُِ َٓ ٥حزَّأص ُِ ٥ث ََلث َة أ ِجزَا ٕئ َٓأ ِ َ
امیلسؿ نب رحب ،امحد ،اویب ،ایب القہب ،ایب بلہم،رمعاؿ نبنیصح ےس رفاتی ےہہک اکیصخش ےن اینپ ومت ےکفتق اےنپ
ھچالغومںوکآزادرکداینجےکالع فہاسےکاپسوکیئامؽںیہناھت،اسیکربخروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیچنہپوتاس ےک
آزاد رکےن فاےل ےک ابرے ںیم تخس اافلظ رفامےئ ،رھپ اؿ الغومں وک ولباای افر اؿ ےک ھچ ےصح ےیک ،افر اؿ ےک درایمؿ رقہع
ادنازییکسپاؿںیمےسدفوکآزادرکدایافراچروکالغؾراھک۔

رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،اویب،ایبالقہب،ایببلہم،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجصخشاےنپالغومںوکوجثلثےسزادئوہںآزادرکدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 560

راوی  :ابو کاً ،١٣بذاٌٟزیزْ ،اٟذ ،ابي َٗلبہ ،ےن اپني س٨ذ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ِِ ٤ُ ٟخ َتارٔ َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ط
ٔیذا
َٗ ِو َّ َطذ ّ
اوباکلم،دبعازعلسی،اخدل،ایبالقہب،ےناینپدنسےسیہیدحثیایبؿیکےہنکیلاسںیمہیںیہنرفامایہکوضحرےناسےکابرے
ںیمتخساافلظرفامےئ۔
رافی  :اوباکلم،دبعازعلسی،اخدل،ایبالقہب،ےناینپدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجصخشاےنپالغومںوکوجثلثےسزادئوہںآزادرکدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
راوی  :وہب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ ،ابي َٗلبہ ،ابوزیذ

حذیث 561

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة َح َّذث َ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ص َُو َّ
اٟلحَّا َُْ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي َزیِ ٕذ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ

ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َو َٗا ََ ٢ی ٌِنٔي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َطض ٔ ِذتُ ُط َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِذٓ ََ ٥َِ ٟ ٩یُ ِذٓ َِ ٩فٔي ََ٘ ٣ابٔز ٔا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن

فبہنبہیقب،اخدل،ایبالقہب،اوبزدیےسہییہیدحثیرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگںیموموجد
وہاتاسیکدتنیفےسلبقوتفہاملسمونںےکربقاتسؿںیمہندانفایاجات(ہیتخساافلظرفامےئوضحرےن)۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،ایبالقہب،اوبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وجصخشاےنپالغومںوکوجثلثےسزادئوہںآزادرکدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 562

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ب ٩زیذ ،یحیي بً ٩تی ،ٙایوب٣ ،ح٤ذ ب ٩سيَی٤ً ،٩زا ٪ب ٩حؼين،

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ ًَٔ ٩ت ٕ
یَ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
ٔیَ ٙوأَ ُّی َ
َّ َ
َّ
َق ََ بَ ِی َُ ٨ض َِٓ ٥أ َ ًِ َت َٙ
اَُ ٢يَُِص ََُِ ٓ ٥ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
أَ ًِ َت َٔ ٙس َّت َة أَ ًِبُ ٕذ ً ٔ َِ ٨ذ َِ ٣وتٔطٔ َو ٥َِ ٟیََٟ ٩ِ ُٜطُ َْ ٣
ک أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أ ِ َ
اث ِ َ٨ي ِ ٔن َوأَ َر َّ ٚأَ ِر َب ٌَ ّة
دسمد ،امحد نب زدی ،ییحی نب قیتع ،اویب ،دمحم نب ریسنی ،رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ ومت ےک فتق
اےنپھچالغومںوکآزادرکداینجےکالعفہاسےکاپسوکیئامؽںیہناھت،اسیکربخ روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیچنہپآپ
ےناؿ الغومںوکولباایافراؿےکھچےصحےیک،افراؿےکدرایمؿرقہعادنازییکسپاؿںیمےسدفوکآزادرک دایافراچروکالغؾ
راھک
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،ییحینبقیتع،اویب،دمحمنبریسنی،رمعاؿنبنیصح،

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

امدلارالغؾوکآزادرکےناکایبؿ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
امدلارالغؾوکآزادرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 563

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،ابٟ ٩ہیٌہٟ ،یث ب ٩سٌذً ،بیذاہلل ب ٩ابي جٌرف ،بٜيَ ب ٩اطخ٧ ،آًٍ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

یٌ َة َو َّ
رف ًَ ِ ٩ب ُ َٜي َِ ٔبِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
ا٤ََ ٓ ٢ا ُ ٢ا ِِ ٌَ ٟبذٔ
اْلِ َ َط ِّخ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ًِ َت َِ ًَ ٙب ّذا َو َٟطُ َْ ٣

َُ ٟط إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ی ِظتََٔكَطُ َّ
اٟش ِّی ُذ

ادمح نب اصحل ،انبفبہ ،انب ہعیہل  ،ثیل نب دعس ،دیبع اہلل نب ایب رفعج ،ریکب نب اجش ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن امدلار الغؾ وک آزاد رکدای وت الغؾ اک امؽ آاق یک تیکلم ںیم آ اجےئ اگ اال ہی ہک امکل
رشطاگلدے۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،انبہعیہل،ثیلنبدعس،دیبعاہللنبایبرفعج،ریکبنباجش،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زانیکافالداکایبؿ
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
زانیکافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 564

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،جزیز ،سہی ١ب ٩ابي ػاٟح

وسي أَ َِْ َ َََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠و َُ ٟذ اٟزَِّ٧ا َرش َّ
اٟث ََلثَ ٔة و َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َْلَ ِ ٪أ ُ َِّ ٣ت ٍَ بٔ َش ِو ٕن فٔي َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ َح ُّب إلٔ َ َّي ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَ ًِت ََٔ ٙوََ ٟذ
ُّ
َ
زَٔ ِ ٧ی ٕة
اربامیہ نب ومیس ،رجری ،لیہس نب ایب اصحل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک زان (ےک ہجیتن ںیم)
دیپاوہےنفاالہچبونیتںںیم(امں،ابپ،ہچب)بسےسزایدہرباےہافررضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاہللیکراہ
ںیموکڑادےرکافدئہاُاھٹانریمےزندکیفدلازلانوکآزادرکےنےسرتہبےہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،رجری،لیہسنبایباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾآزادرکےناکوثاب
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
الغؾآزادرکےناکوثاب

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 565

راوی ً :یسي ب٣ ٩ح٤ذ ،ؿ٤زہ ،اب ٩ابي ًی٠ہ ،رعیٕ ،دیَّ٠م

یٕ بِ َّٔ ٩
ََّم َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َواث ٔ ََ ٠ة بِ َ٩
اٟذیِِّ ٔ ٠
َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا َؿ َِ ٤زةُ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِب ََ ٠ة ًَ ِ ٩ا َِِ ٟز ٔ ٔ
ِقأ ُ َو ُِ ٣ؼ َح ُٔ ُط ُ ْٙ ٠َّ ٌَ ٣فٔي بَ ِیتٔطٔ
اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط َح ِّذث ِ َ٨ا َحذٔی ّثا َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ زٔیَا َد ْة َو ََ نُ ِ٘ َؼ ْ
اَِ َٓ ٪ـ َ
ٔب َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َح َذ ََُ ٟ ٥ِ ٛی ِ َ

ٓ ََیزٔی ُذ َو َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ُٗ ِ٨َ ٠ا إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َر ِدَ٧ا َحذٔی ّثا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َػاحٔبٕ َ٨َ ٟا أَ ِو َج َب َی ٌِنٔي اَ ٨َّ ٟار بٔا ِِ َ٘ ٟت َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ًِتٔ ُ٘وا ًَ ِ٨طُ ی ٌُِت ِٔ ٙاہللُ بَُِٔ ًُ ِّ١ـو ٕ ُٔ ٨ِ ٣ط ًُ ِـ ّوا ُٔ ٨ِ ٣ط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

یسیعنبدمحم،رمضہ،،انبایبؼیلہ،رعفی،دیملیرفامےتںیہہکرضحتفاہلثنباالعقسرامرےاپسآےئوتمہےناؿےساہکہکمہ
ےس دحثیایبؿ ےیجیکہکاس ںیم ہن زایدیت وہ ہن یمک وہ وترضحتفاہلث ریض اہلل اعتیلہنعہصغ وہےئگ افر رفامای ہک مت ںیم اکیآدیم
رقآؿ رکمیزپاتھےہافررقآؿرکمیاسےکرھگںیماکٹلوہاوہاتےہوتاسےکابفوجدفہیمکایزایدیترکاتےہ۔(وہسا)مہےناہکہک
رامراارادہوتدحثیاننساھتوجآپےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسوترفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرامرے
اکی اےسی آدیم ےک اعمہلم ںیم سج ےک افرپ لتق (انقح) یک فہج ےس منہج فابج وہیکچ یھت رشتفی الےئ افر رفامای ہک اس یک
رطػےس(الغؾآزادرکفاہللاعتیلاسےکرہرہوضعےکدبےلاسےکرہوضعوکمنہجےسآزادرکدےاگ۔
رافی  :یسیعنبدمحم،رمضہ،انبایبؼیلہ،رعفی،دیملی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکؿاسالغؾزایدہالضفےہآزادرکےنںیم
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وکؿاسالغؾزایدہالضفےہآزادرکےنںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 566

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تادہ ،سا ٥ٟب ٩ابي جٌذٌ٣ ،ذا ٪ب ٩ابي ك٠حہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔذ ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ذ َ
ص َّ
كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟی ٌِ َ٤ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َ٧ح ٔ ٕ
اٟلائ ٕٔٔ َٗا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ
اٟشِّ ٔ ٠
اُصَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِ ٔ
ََّم َٗا ََ ٢ح َ ِ
یح ُّ
اٟلائ ٕٔٔ ب ٔ ٔح ِؼ َّٔ ٩
ص َّ
ک ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢بَ ََّ ٠
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي َی ُ٘و ُ ٢بٔ َ٘ ِ ٔ
اٟلائ ٕٔٔ ک ُ َّ ١ذََ ٔ ٟ

ا ٚا َِ ٟحذ َ
بٔ َش ِض ٕ ٥فٔي َسبٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َُّ ٠َ َٓ ١ط َد َر َج ْة َو َس َ
ٔیث َو َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ١
ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ًِ َت ََ ٙر ُج َّل ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١جاً ٔ ْ ١و ٔ َٗا َئ کًَُ ِّ١وِ ٕٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥وَ ا ٔ٣طٔ ًَوِ ّ٤ا ٔٔ ً ٩ِ ٣وَ اَّ َ ٣ُ ٔ ٦
َحرٔظ ٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َوأَ ُّی َ٤ا
ا َِ ٣زأَة ٕ أَ ًِ َت َ٘ ِت ا َِ ٣زأَ ّة ُِ ٣شّ ٤َ ٔ ٠ة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َجاً ٔ ْ ١و ٔ َٗا َئ کًَُ ِّ١وِ ٕٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥وَ ا َٔ ٣ضا ًَوِ ّ٤ا ٔٔ ً ٩ِ ٣وَ اَّ َ ٣ُ ٔ ٦
َحرٔصَا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ یَ ِو َ٦
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اسملنبایبدعج،دعماؿنبایبب ہحریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےکاسھت رصق عافئ اک ریھگاؤ افر احمرصہ ایک اعمذ نب اشہؾ (وجاس دحثی ےک رفایںیہ) ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل
ےس انسےہ ہک رصقعافئ اک ای عافئےک ہعلقاک ،ایدفونں یہاک،روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس ںیم ےنانس آپ رفامےتےھت
سجصخشےناہللیکراہںیماکیریتامراوتاےساکیدرہجےلماگافرآےگدحثیوکایبؿایکافرںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک وج وکیئ املسمؿ رمد اکی املسمؿ رمد وک آزاد رکے وت کشیب اہلل اعتیل آزاد رکدہ صخش یک ڈہویں ںیم
ےسرہڈہیےکےیل(اسلمعوک)آگےسڈاھؽانبدےاگافروجوکیئاملسمؿوعرتاکیاملسمؿوعرتوکآزادرکےوتکشیب
اہلل اعتیل آزاد رکدہ وعرت ہک رہ رہ ڈہی وک آزاد رکےن فایل وعرت یک رہ ڈہی ےک دبےل ںیم ڈاھؽ انبدے اگ آگ ےس ایقتم ےک
دؿ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اسملنبایبدعج،دعماؿنبایبب ہحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وکؿاسالغؾزایدہالضفےہآزادرکےنںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 567

راوی ً :بذاٟوہاب ب٧ ٩حذہ ،ػٔوا ٪ب٤ً ٩ز ،س٠ی ٥بً ٩ا٣ز ،رشحبی ١ب ٩س٤م

رش ِحبٔی َ ١بِ َّٔ ٩
اٟش ِٔ ٤م
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َح َّذثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذثَنٔي ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ُ ٩

أَُ َّ ٧ط َٗا َ٤ِ ٌَ ٔ ٟ ٢زٔو بِ َٔ ًَ ٩ب َش َة َح ِّذث ِ َ٨ا َحذٔی ّثا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙر َٗ َب ّة ُِ ٣ؤ ّٔ ٨َ ٣ة کَاِ َ ٧ت ٓ َٔذائ َ ُط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

دبعاولاہب نب دجنہ ،وفصاؿ نب رمع ،میلس نب اعرم ،رشلیبح نب طمس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمع نب ہسبع ریض اہلل
اعتیلہنعےسرفامایہکمہےسایسیدحثیایبؿرکفوجآپےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرباہراتسینسوہرفامایہکںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکسجصخشےنوکیئاملسمؿرگدؿ(الغؾایابدنی)آزادیکوتفہآگ
ےساسےکےیلآزادیاکببسنباجےئیگ۔
رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،وفصاؿنبرمع،میلسنباعرم،رشلیبحنبطمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
وکؿاسالغؾزایدہالضفےہآزادرکےنںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 568

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،سا ٥ٟب ٩ابي جٌذ ب٣ ٩زہ،

رش ِحبٔی َ ١بِ َّٔ ٩
اٟش ِٔ ٤م أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢لٔٔ ٌِ َٜب
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔذ ًَ َِ ُ ٩
َّ
َّ
ِک ٌَِ ٣ن َي ٌَُ ٣اذ ٕإلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َوأَ ُّی َ٤ا
بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة أَ ِو َُّ ٣ز َة بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َح ِّذث ِ َ٨ا َحذٔی ّثا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ا ِ٣ز ٔ ٕئ أَ ًِ َت َِ ٣ُ ٙش٤ّ ٔ ٠ا َوأَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ أَ ًِ َت َ٘ ِت ا َِ ٣زأَ ّة ُِ ٣شّ ٤َ ٔ ٠ة َزا َد َوأَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أَ ًِ َت َ ٙا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن ُِ ٣شَ ٤َ ٔ ٠تي ِ ٔن إ ٔ ََّ کَاَ َ ٧تا َٓٔ َ َاُ ٛط ٔ٩ِ ٣
رش ِحبٔی ُ١
رش ِحبٔی ََ ٣َ ١
ا٨َّ ٟارٔ یُ ِحز ٔ ُئ ََ َ َ٣
ات ُ َ
ا ٪کًَُ ِّ١وِ َ٤ي ِ ٔن ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ًَوِ ْٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥وَ ا ٔ٣طٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َساَ ٥َِ ٟ ٥ْ ٔ ٟی ِش ََ ُ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤

بٔ ٔؼ ِّٔي َن

صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،اسملنبایبدعجنبرمہےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتبعکنبرمہایرمہنببعکریض

اہللاعتیلہنعےساہکہکمہےسایسیدحثیایبؿےیجیکوجآپ ےنرباہراتسوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسوہسپاوہنںےن
اعمذ نب اشہؾ یک رفاتی ےک لثم ایبؿ ایک اہیں کت ہک وضحرےن رفامای ہک وج وکیئ املسمؿ وک آزاد رکے ای وج وکیئ وعرت املسمؿ
وعرتوکآزادرکےافراسرفاتیںیمہیااضہفےہہکآپےنرفامایوجوکیئرمدف املسمؿوعرںیتآزادرکےاالہیہکفہدفونں
اسےکےیلمنہجیکآگےسآزادیدالںیئیگافراؿدفونںوعروتںیکڈہایںآزادرکےنفاےلیکڈہویںےکاقمئاقمؾوہںیگ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،اسمل نبایبدعجنبرمہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف
ابب  :الغؾآزادرکےناکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 569

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪ابي اسح ،ٙابي حبیبہ ،ابودرادء سے

اٟلائٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
یب َة َّ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
اٟذ ِر َدا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي َحب ٔ َ

َّ ١أ ٟذی َی ٌِت َُٔ ٨ِ ٔ ً ٙذ ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت ََ ٤َ ٛث َّٔ ١أ ٟذی یُ ِضذٔی إٔذَا َطبٍٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،ایبااحسؼ،ایبہبیبح،اوبدرادء ےسرفاتیےہہکوضحرادقسیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک اسآدیم یک
 لاؽ اس صخش یک  لاؽ وج ومت ےک فتق الغؾ آزاد رکے اس یک  لاؽ اس صخش یک یس ےہ وج اانپ ٹیپ رھب ےن ےک دعب دہہی
رکے۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،ایباقحس،ایبہبیبح،اوبدرادءےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 570

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١نص بً ٩اػ ،٥یحیي ب ٩سٌیذ جٌرف ب٣ ٩ح٤ذ

اػ َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ٩
ص بِ ُٔ ًَ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ح و َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
َ
َ
َقأَ َو َّاتخ ٔ ُذوا َٔ٘ ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٦إٔبِ َزاص َٔی٥
َج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩أبٔیطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
َُ ٣ؼًَّي
دبع اہلل نب دمحم ،احمت نب اامسلیع ،رصن نب اعمص ،ییحی نب دیعس رفعج نب دمحم ےس رفاتی ےہہک یبنارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن،
ِب م ً
َ
م ِؾ ِإ ْ َ رناه َم ُ َضل ّی،زپاھ(فاتحددہغیصارمےکاسھت)
َفا ّتح ُِددفانِمْ َ َ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،احمتنباامسلیع،رصننباعمص،ییحینبدیعسرفعجنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 571

راوی ٣ :وسي یٌني اب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗ َا٦
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
وسي َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ َ َ ٓ ١
ِقآ ٔ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا أَ ِػ َبحَ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َح ُ ٥اہللُ ُٓ ََلّ٧ا کَائ ِٔ ٩ِ ٣ٔ ٩آ َی ٕة
َف َٓ ٍَ َػ ِو َت ُط بٔا ِِ ُ ٟ
َِقأ َ َ

یضا َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ُُ ٨ِ ٛت َٗ ِذ أ ُ ِس٘ ٔ ِلت َُضا
ِِکَ ٔ ٧
أَذ َ َ

ومیسینعی انباامسلیع،امحد،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئرفامیتںیہہکاکیصخشراتوکڑھکاوہا(امنزےکےیل)افررقآؿرکمی
زپےنھاگلسپاسیکآفازدنلبوہیئگبجحبصوہیئوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیلاسصخشرپرمحرفامےئ
(وجراتوکالتفت رکراہاھت)ینتکیہآایتںیھتوجراتوکاسےنےھجمایددالںیئافرکشیبںیماںیہناضعئرکاکچاھت(ینعیوھبؽاکچ
اھت)۔
رافی  :ومیسینعیانباامسلیع،امحد،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 572

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذً ،بذاٟواحذ ب ٩زیاد ،ابً ٩باض جو حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ٛے آزاد ِکدہ َُل ٦ت٬ے

ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ٩
ٕ َح َّذثَ َ٨ا َٔ ِ٘ ٣ش ِْ ٣َ ٥ول َي ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ بِ ُ ٩زٔ َیاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا ُْ َؼ ِی ْ
ض
ًَبَّا ٕ
ض َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َو َ٣ا ک َ َ
أ ٨َ ٔ ٟ ٪ب ٕ ٓي أَ َِ ٪ی ُِ َّ ١فٔي َٗ ٔلی َٔ ٕة َح َِ ٤زا َئ ُٓ٘ ٔ َذ ِت َی ِو َ ٦بَ ِذ ٕر َٓ َ٘ا َ ٢بَ ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
آَخ ِاْل َیةٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
أ ٨َ ٔ ٟ ٪ب ٕ ٓي أَ َِ ٪ی ُِ َّ ١إلٔ َي ٔ ٔ
َ ١َّ ٌََ ٟر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َْ َذ َصا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َ٣ا ک َ َ
ئ
َی ُِ َُّ ِٔ ٣َ ١تو َح ُة ا َِ ٟیا ٔ

ہبیتق نب دیعس ،دبعاولادح نب زاید ،انب ابعس وج رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت رفامےت ںیہ ہک
رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکرقآؿ رکمییکآتی (فاماکؿیبنلاؿ بعل)ہکیسکیبنےکےیل انمبسںیہنےہ
ہکفہام ؽتمینغںیمایختنرکےاکیرسخاچدرےکابرےںیموجوزفہدبرےکدؿمگوہیئگیھتانزؽوہیئاسفتقولوگں ےن
ہیایخؽایکاھتوہاتکسےہفہوضحرےنےلیلوہ،وتہیآتیانزؽوہیئ(یبنےکابرےںیمااسیامگؿیھبرکانانمبسںیہنےہ)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولادحنبزاید،انبابعسوجرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےکآزادرکدہالغؾےھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 573

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي٤ٌ٣ ،ز ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّّ ٥َ ٠
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب َخ َٔ ١وا َِ ٟض َزٔ ٦
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ

دمحمنبیسیع،رمعم،اسن نب امکلےسرفاتیےہہک یبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکاےاہللںیمآپیک انپہاماتگنوہں
وجنکیسافرڑباھےپےس۔
رافی  :دمحمنبیسیع،رمعم،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ

احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 574

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ،یحیي ب ٩س٠ی ،٥اسٌ٤ی ١بٛ ٩ثيًَ ،اػ ٥بٟ٘ ٩یم ب ٩ػََہ،

اػ ٔ ٥بِ ٔٔ ٔ َٟ٘ ٩یم بِ َٔ ٩ػَ ٔ ََ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٔ ٔ ٟ٘یم بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔٛ ٩ثٔيَ ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
َّ
َّ
ِک ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َٓ َ٘ا ََ ٢ی ٌِنٔي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
َػَ ٔ ََ َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َوآ َٔذ بَنٔي ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟتٔ ٔٔ ٙإلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ِح ٔشَ َ َّن َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ََ ١ت ِح َشَ َ َّن

مت
مت
ہبیتقنبدیعس،ییحینبمیلس،اامسلیعنبریثک،اعمصنبطیقلنبربصہ،رفامےتںیہہکںیمینب یفقیکرطػےسایینب یفقےکفدف
ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای اھت رھپ وپری دحثی ایبؿ یک افر رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
تح
ست
(ال ن)نیسےکزریےکاسھت،ہنہکزربےکاسھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ییحینبمیلس،الیعمسنبریثک،اعمصنبطیقلنبربصہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 575

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩دی٨ارً ،لاء ،ابً ٩باض

وَ ٪ر ُج َّل
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َٔ َٟ ٢ح َ ٙا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

ِک ا ِِ ٨َ ُِ ٟی ََ ٤ة َٓ َ٨زََِ ٟت َو ََ َت ُ٘وُٟوا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ َِ ٟقي إَِٔ ٟیَّ ٥ِ ُٜ
فٔي ُُ َِ ٨ی َٕ ٤ة َُ ٟط َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟش ََل ََِ ٟ ٦ش َت
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ َ٘ َٓ ٥ِ ُٜتُ٠و ُظ َوأَ َْ ُذوا تَٔ ٠

ِک ا ِِ ٨َ ُِ ٟی ََ ٤ة
اٟذَ ِ ٧یا تَٔ ٠
ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َتب ِ َت ُِ َ
رع َق ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
وَ َ ٪
دمحمنبیسیع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطعء،انبابعس ےسرفاتیےہہکاکیصخشاینپدنچرکبویںےکاسھتاھتہکاملسمونںےناج
رکاےسڑکپاوتاسےناہکہکاالسلؾمکیلعسپاملسمونںےناکرفھجمسرکاےسلتقرکدایفہاسیکرکبایںےلںیل،سپہیآتیانزؽ
ئ
َ َ ُ ُ لِمَ َ ل ْ َق ل َ ْیُک
ی
ت
ی
ل
َ
َ
ِ
ل
َع
ُ
َ
س
ْ
َ
ص
ْ
ُ
ض الْح َ َیا ِة ادلُّ ْ َن) ہک وج اہمترے افرپ السؾ رکے اےس ہی ہن وہک ہک وت
ر
ع
ؿ
و
م
م
ب
ؾ
ل
ا
م
َ
َ
وہیئ ( َفل تلا ْن أ ی ِإ ّ ْ َ ْ ً
َ َ َ
ومنمںیہنمتداینہکزدنیگےکاسزفاسامؿوکاچ ےتوہ۔(رمادرکبایںںیہ)
رافی  :دمحمنبیسیع،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 576

راوی  :سٌیذ ب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩ابي ز٧اد٣ ،ح٤ذ ب ٩س٠امی ،٪ححاد ب٣ ٩ح٤ذ ،ابوز٧اد ،اطبٍْ ،ارجہ ب ٩زیذ ب ٩ثابت

َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ٩
ِقأ َُُيَُِ
ابِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ َوص َُو أَ ِط َب ٍُ ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ َِْ ٩ارٔ َج َة بِ َٔ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ِ َ

اَ ٪ی ِِقأ ُ
ُ
اٟرضرٔ َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ١سٌ ْ
ٔیذ ک َ َ َ
أولٔي َّ َ

دیعس نب وصنمر ،انب ایب زاند ،دمحم نب امیلسؿ ،اجحج نب دمحم ،اوبزاند ،اش ،اخرہج نب زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص
(غ ُأ ِفلالض َّ َرر ِر)ریغںیمراےکشیپےکاسھتہنہکزریےکاسھت۔
اہللہیلعفآہلفملس َ ْ ُر
رافی  :دیعسنبوصنمر،انبایبزاند،دمحمنبامیلسؿ،اجحجنبدمحم،اوبزاند،اش،اخرہجنبزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 577

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ٣ ،ح٤ذ بًَ ٩لءً ،بذاہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ب ٩یزیذًَّ ،ي ب ٩یزیذ

یذ ًَ ِ ٩أَبٔي ًََّ ٔ ِّي
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
َ
َقأَصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ٌَِ ٟي ِ ُن بٔا ٌَِ ٟي ِ ٔن
بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یذ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ َ ٢
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب العء ،دبعاہلل نب رابرک ،ویسن نب سیدی ،یلع نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک یبنارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن(فانیعلابانیعل)زپاھےہونؿےکشیپےکاسھتہنہکزربےکاسھت(نکیلرفاتیاوبصفحںیمونؿےکزربےکاسھتےہ)۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبالعء،دبعاہللنبرابرک،ویسننبسیدی،یلعنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 578

راوی  :نص بًَّ ٩يً ،بذاہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ب ٩یزیذ ،ابي ًَّي ،زہزی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

یذ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
یذ ًَ ِ ٩أَبٔي ًََّ ٔ ِّي بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذث َ َ٨ا أَبٔي َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
َ
َ
َقأَ َو َٛتَب ِ َ٨ا ًَ َِ ٠یض ٔ َِٔ ٓ ٥یضا أَ َّ ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص
ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َوا ٌَِ ٟي ِ ُن بٔا ٌَِ ٟي ِ ٔن
رصننبیلع،دبعاہللنبرابرک،ویسننبسیدی،ایبیلع،زرہی،اسننبامکلےسرفاتیےہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
َک َیت غَل َ ْبه ِ ْ ف ِب َ َ ل َّی ْف َ ل َّیفْ لْعَ ْت ل
ْ
ع
ت
َ
ْ
س َفا ُن ِث ِن)۔
زپاھ( َف ْ َیا م َھاأ ّؿا س ِث ِ
رافی  :رصننبیلع،دبعاہللنبرابرک،ویسننبسیدی،ایبیلع،زرہی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 579

راوی  :نٔیَّي ،زہيَٓ ،ـی ١ب٣ ٩ززوً ،ٚلیہ ب ٩سٌذ،

َقأِ ُت ًََّ َي ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚل َّی َة بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ا ِِ ٌَ ٟوف ٔ ِّي َٗا ََ َ ٢
َّ
َّ
َّأ ٟذی َْ ََ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ َُٜ٘ ٠ؿ ٌِ ٕٕ َٓ َ٘ا َُ ٩ِ ٣ٔ ٢ؿ ٌِ ٕٕ َ ِ
َقأِ َت َضا ًََّ َ َّي َٓأ َ َْ َذ ًََّ َ َّي
َقأتُ َضا ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َ َٛ ٥َ ٠ا َ َ
َ
ک
َ٤َ ٛا أَ َْ ِذ ُت ًََِ ٠ی َ
بف
یلی ،زریہ ،لیضف نب رمزفؼ ،ہیطع نب دعس ،رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسےنم زپاھ
َ َ لَ
َّ ّ دِ
اَّق َح َقُک ْمنِمْ ُطع ْ ٍ
ف)اضدےکزربےکاسھتوتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکنم(فعُض)اضدےکشیپےکاسھت،
(ا ُ
ںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنم اسآتیوکایسرطحزپاھسجرطحمتےنزپاھےہآپ ےنھجمرپااسی یہ
ومذخاہرفامایےسیجںیمےنںیہمت(اسیطلغرپ)ڑکپاےہ۔
بف
رافی  :یلی،زریہ،لیضفنبرمزفؼ،ہیطعنبدعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 580

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي ً ،بیذ ،ابً٘ ٩ی ،١ہارو ٪بً ٩بذاہلل حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس ٥٠ےن ن٘١

وِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّی َة ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ْذ َی ٌِنٔي ابِ ًََٔ٘ ٩ی َٕ ٩ِ ًَ ١ص ُ
ار َ
َسٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ؿ ٌِ ٕٕ
دمحمنبییحی،دیبع،انبلیقع،اہرفؿنبدبعاہللوضح رارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنلقنرفامےتںیہ۔نمفعُض۔(اضدےکشیپ
ےکاسھت،ہنہکزربےکاسھت)۔
رافی  :دمحمنبییحی،دیبع،انبلیقع،اہرفؿنبدبعاہللوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنلقن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 581

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪اسً ،٥٠بذاہللً ،بذاٟزح٩٤

ِق ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أُب َ ُّي بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِس ٥ََ ٠ا ِٔ َ ٨ِ ٔ٤ٟ
ئ
رفحُوا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود بٔاَّ ٟتا ٔ
ٌَِ ٛبٕ بٔٔ َِـ ٔ ١اہللٔ َوب ٔ َز ِح َ٤تٔطٔ َٓب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َٓ َِ ٠ت ِ َ

فکِلَفَل ْ َیف ْ َرر ُحا)
ََّ َفرِبَ ْخمَ ِی ِة َ ِ َ د
دمحمنبریثک،ایفسؿ،املس،دبعاہلل،دبعارلنمحرفامےتںیہہکرضحتایبنببعکےنرفامایہک( ِبفَ ْض ِلا ِ
(اتےکاسھتوجہکوقعیبیکرقات ےہ،ہکبجارثکرقاءےنایءےکاسھتاےسزپاھےہ۔فَل ْ َیف ْ َرر ُحا)۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،املس،دبعاہلل،دبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 582

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاہللِ٣ ،يَہ ب ٩س٤٠ہ ،اب٣ ٩بارکً ،بذاہلل بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩ابزی،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي ََةُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠حٔ َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ
َّ
َّ
ُ َ
َ
َ
رفحُوا ص َُو َْي ِ َْ
َقأَ بٔٔ َِـ ٔ ١اہللٔ َوب ٔ َز ِح َ٤تٔطٔ َٓب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َٓ َِ ٠ت ِ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبِزَی ًَ ِ ٩أبٔیطٔ ًَ ِ ٩أب َ ٕٓي أ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
و٪
ٔ٤َّ ٣ا َت ِح ََ ٌُ ٤
دمحمنبدبعاہلل ،ریغہنبہملس،انبرابرک،دبعاہللنبدبعارلنمحنبازبی،رفامےتںیہہکرضحتایبریضاہللاعتیلہنعنببعک
ِ َت
ج
ْ
َ
م
ل
ف
ی
ع
ف
ْ
ْ
َ
َ
خ َّ
َ ُو َؿ) ( َرر ُحا افر
ه َ ْ ٌر
ف َ
ََّ َفرِبَ ْخمَ ِی ِة َ ِ َ د
ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویں زپاھ ( ِبفَ ْض ِل ا ِ
کِل فَل ْ َیف ْ َرر ُحا ُ َ
َت
جْمَع ُو َؿ)اتءےکاسھتزپاھےہہکبجاوبرفعجافرانباعرمےنایءےکاسھتزپاھےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل ،ریغہنبہملس،انبرابرک،دبعاہللنبدبعارلنمحنبازبی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ

احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 583

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ثابت طہز ب ٩حوطب ،اس٤اء ب٨ت یزیذ

یذ أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا ثَاب ٔ ْت ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ َیز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َّ
ِقأ ُإُٔ َّ ٧ط ًََُ ١َ ٔ٤يََِ َػإ ٔ ٟح
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب رہش نب وحبش ،اامسء تنب سیدی رفامیت ںیہ اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی زپےتھ
وہےئ انس(اہن لمع ریغ اصحل) ونؿ ےک زرب افر راء ےک زرب ےکاسھت ےک شیپ ےک اسھت ےہ ہیوقعیب یک رقات ےہ افر دفرسے
رقاءےکزندکی،لمعریغاصحلےہ)۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اثتبرہشنبوحبش،اامسءتنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 584

راوی  :ابو کاً ،١٣بذاٌٟزیز ،اب٣ ٩ختار ،ثابت ،طہز ب ٩حوطب،

ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ِِ ٤ُ ٟخ َتارٔ َح َّذثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َِ ٛی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
َقأَ َصا إَّٔ٧طُ ًََُ ١َ ٔ٤ي ِ ََ َػإ ٔ ٟح َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
کَ َ
َ
ِقأ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة إُٔ َّ ٧ط ًَ ََُ ١ْ ٤يَُِ َػإ ٔ ٟح َٓ َ٘اَِ ٟت َ َ

وسي بِ ُ ٩ِ ًَ َٕٕ ٠َْ ٩ثَاب ٔ ٕت َ٤َ ٛا َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ
َو َر َوا ُظ َص ُ
ارو ُ ٪اِ ٨َّ ٟحو ٔ ُّی َو َُ ٣

اوباکلم،دبعازعلسی،انباتخمر،اثتب،رہشنبوح بش،رفامےتںیہہکںیمےنرضحتاؾہملسریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچہکوضحر
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس آتی رابرہک وک سک رطح زپاھ رکےت ےھت اہن لمع ریغ اصحل ،فہ رفامےن ںیگل ہک ایس رطح زپاھ
ےہ ،اہنلمع ریغ اصحل ،اامؾاوبداؤد رفامےت ںیہہکاس دحثی وک اہرفؿ وحنی افر ومٰیسنب فلخ ےن اثتب ےس رفاتی ایک ےہ ےسیج
ہکدبعازعلسینبااتخملرےناہک۔
رافی  :اوباکلم،دبعازعلسی،انباتخمر،اثتب،رہشنبوحبش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 585

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيً ،یسي ،ح٤زہ ،ابواسح ،ٙسٌیذ ب ٩جبيَ ،ابً ٩باض

وسي أَ َِْ َ َََ٧ا ً َٔیسي ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة اٟزَّیَّا ٔ
ض ًَ ِ ٩أُب َ ِّي بِ ٔ٩
ت ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسي َِ ٟو َػَ َ ََ ََ ٟزأَی
ٌَِ ٛبٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َد ًَا بَ َذأَ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َو َٗا ََ ٢ر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َو ًََّ َي َُ ٣

ُک ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َب ٌِ َذ َصا ٓ َََل ُت َؼاح ِٔبنٔي َٗ ِذ بَ ََ ِِ ٠ت ُٔ َٟ ٩ِ ٣ذِِّي كَ َّوََ ٟضا َح ِ٤زَةُ َح َّذثَ َ٨ا
َٔ ٩ِ ٣ػاح ٔبٔطٔ ا َِ ٌَ ٟح َب َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪سأ َ ِٟت َ
َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو ًَ ِب ٔذ اہللٔ ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟحارٔیَ ٔة ا ِِ ٌَ ٟبذ ُّٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي
َّ
إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩حُ َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ ُ
َّ َ
َقأَصَا َٗ ِذ بَ ََ ِِ ٠ت ٔ٩ِ ٣
ض ًَ ِ ٩أب َ ِّي بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أُ َّ ٧ط َ َ

َُ ٟذِِّي َو َث َََّ٘ ٠ضا

اربامیہنب ومیس ،یسیع،زمحہ،اوبااحسؼ،دیعسنب ریبج،انب ابعسےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس بج
داع ایک رکےت ےھت وتآپ ےس رشفع رفامےتےھت افر رفامےتہک اہلل اعتیل مہ رپ رمح رفامےئ افر ومٰیس رپ۔ اکشفہ ربص ےس اکؾ ےتیلوت
اےنپ اسیھتےسڑبے بیجاعمالمتد ےتھک نکیلاوہنں ےنہہک دایہکارگوتےن یسکزیچےکابرےںیموساؽایک اسےک دعبوت مت

ریمےاسیھتہنرانہکشیبےھجتریمیرطػےسذعرچنہپاکچےہ(نمدلین)زمحہےنونؿوکابملایک(ینعیاسوکدشتدیےکاسھتزپاھ
افر ہی ارثک رقاء یک رقات ےہ)۔ رضحت انب ابعس  ،رضحت ایب نب بعک ےس افر فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رفامےت
َ َََ
َّ ِ ّن َفب ّقل َھا(دلینںیمونؿوکمیقلافردشتدیےکاسھتزپاھ)
ںیہہکآپےنرفامایاسرطحاسآتیوکزپاھدَقْ َیلَع ْ َبنِمْ ُ د
رافی  :اربامیہنبومیس،یسیع،زمحہ،اوباقحس،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 586

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩شٌودً ،بذاٟؼ٤ذ بً ٩بذاٟوارث٣ ،ح٤ذ ب ٩دی٨ار ،سٌیذ ب ٩اوض٣ ،ؼذَ ،ابي یحیي ٛہتے ہیں ٛہ
٣یں ےن حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َٔ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩دٔی َ٨ا ٕر َح َّذثَ َ٨ا َس ٌِ ُذ بِ ُ٩
ض َی ُ٘و ُ ٢أَ ِ َ ُ
َ
َقأَ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض ًَ ِِ ٣ٔ ٩ؼ َذ َٕ أَبٔي َی ِحیَي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِو ٕ
َقأِٔي أب َ ُّي بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َ٤َ ٛا أ ِ َ
َ
فٔي ًَي ِ ٕن َحٔ٤ئَ ٕة َُ ٣خ َّٔ َٔ ّة
دمحم نبوعسمد،دبعادمصلنبدبعاولارث،دمحمنبدانیر،دیعسنبافس،دصمع،ایبییحیےتہکںیہہکںیمےنرضحتانبابعسریض
اہللاعتیلہنعےسانسرفامےتےھتہکےھجمرضحتایبنببعکےنایسرطحزپاھایسجرطحاںیہنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ئ
ئ
زپاھای۔ ِفغَت ِن َخمِ َی ٍة۔ففخمزپاھای۔(احمیةںیہنزپاھایوجاوباعرم،زمحہ،اسکیئفریغہیکرقات ےہ۔)
رافی  :دمحم نب وعسمد ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،دمحم نب دانیر ،دیعس نب افس ،دصمع ،ایب ییحی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب
ابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 587

راوی  :یحیي بٓ ٩ـ ،١وہیب ،ہارو ،٪ابا ٪ب ٩تِ٠بً ،لیہ ،ابوسٌیذ

ارو ُ ٪أَ َِْ َ ََِٔي أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩ت َِِ ٔ ٠ب ًَ ِِّ ًَ ٩ل َی َة ا ِِ ٌَ ٟوف ٔ ِّي
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َی ٌِنٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ َّی أَ َِْ َ َََ٧ا صَ ُ
ْش ُٖ ًََّ َى أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ٠ِّ ٔ ً ١یِّي َن َُ ٟی ِ ٔ
ٔیث دُ ِّر ٌّی َ٣زِ ُٓو ًَ ْة َّ
َٓ ُت ٔضي ُء ا َِ ٟح َُّ ٨ة َ ٔ ٟو ِجضٔطٔ َٛأََ َّ ٧ضا َِ ٛو َْ ٛب دُ ِّر ٌّی َٗا ََ ٢وصََ َٜذا َجا َء ا َِ ٟحذ ُ
اٟذا ُ ََ ٢تُ ِض َ٤ز ُ َوإ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ِْکٕ َوًُ ََ ٤ز
َُ ٨ِ ٔ٤ٟض َِ ٥وأَ ِن ٌَ َ٤ا
ییحی نب لضف ،فبیہ ،اہرفؿ ،اابؿ نب بلغت ،ہیطع ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نییلع
فاولںںیمےساکیصخشالہتنجوکاھجکنرکدےھکیاگ۔وتتنجاسےکرہچےیک(اتابینیک)فہجےسرفنشافردکمچاروہاجےئ
یگوگایہکفہاکیوم یتاکاتسرہےہ۔(ہیہیبشتامکؽرفینشوکایبؿرکےنےکےیلدیہکاکیاتسرہوتفےسییہرفنشوہاتےہافرومیت
یھب تہب دکمچار وہات ےہ بجدفونں لم ےئگ وت رفینش افر کمچ یئکانگ ڑبھ یئگ۔ رافی ےتہک ںیہاسرطح دحثی ںیم آای ےہ۔دری
رموفعےہدؽےکشیپےکاسھتہنہکزمہہےکاسھت۔ ادریںیہنےہافرکشیبرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع،فرمعریضاہلل
اعتیلہنعیھباںیہننییلعفاولںںیمےسںیہہکلباؿےسیھبرتہبںیہ۔
رافی  :ییحینبلضف،فبیہ،اہرفؿ،اابؿنببلغت،ہیطع،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 588

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،ہارو ٪بً ٩بذاہلل ،ابواسا٣ہ ،حش ٩ب ٩ح ،٥ٜابوسََہ،

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّذثَنٔي ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜاَ ٨َّ ٟخع ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا أَبُو
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َص ُ
َّ
َّ
ِک ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
َسَ ِ ََ َة اَ ٨َّ ٟخع ٔ ُّي ًَ َِِ َ ٩ف َو َة بِ َٔ ٣ُ ٩ش ِی ٕک ا َِ ُِ ٟل ِیف ٔ ِّي َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َ
ْش ّة ٔ٩ِ ٣
ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َِْ ٔ ََِ٧ا ًَ َِ ٩س َبأ ٕ َ٣ا ص َُو أَ ِر ْق أَ ِ ٦ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َص بٔأ ِرقٕ َو ََ ا َِ ٣زأَة ٕ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َر ُج َْ ١وََ ٟذ ًَ ِ َ
ا ٪ا َِ ُِ ٟل ِیف ٔ ِّي َو َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٥ٔ َٜاَ ٨َّ ٟخع ٔ ُّي
ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓت ََیا َٔ ٩َ ٣س َّت ْة َو َتظَ ائ َ َ ٥أَ ِربَ ٌَ ْة َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪ا َِ َِ ٟل َٔاِ ٔ ُّي ََ َ َ٣
امثعؿنبایبہبیش،اہرفؿنب دبعاہلل،اوبااسہم،نسحنب مکح،اوبربسہ،رفامےتںیہہک ںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےک اپس
آایآےگدحثیایبؿیک،وتاکیآدیموقؾاکےنہکاگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہابسءےکابرےںیمالتبےیئفہوکیئدنی
ہطخزنیمےہ؟ایوکیئوعرتےہ؟رفامایہکوکیئہطخزنیمےہایوکیئوعرتےہنکیلفہاکیرمدےہسجےکدسےٹیبےھتنجںیم
ےسھچنمیںیمراہشئذپریوہےئافراچراشؾںیم(سجےساؿیکافالدڑبیھافرفیہوقؾابسءالہکیتےہ(امثعؿےن)وجرافیںیہ
ؼ
اسدحثیےک) غیفییکہگجافطغیناہکےہافردحینثانسحلاہکےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،نسحنبمکح،اوبربسہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 589

راوی  :اح٤ذ بً ٩بذہ ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی٤ٌ٣ ،٥ز ،سٔیا٤ً ،٪زوًْ ،ک٣ہ ،ابوہزیزہ

ْٔک ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕا ُِ ٟض َذل ٔ ُّي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ِک َحذ َ
ک َٗ ِوُ ُٟط َت ٌَال َي َحتَّي إٔذَا
ٔیث ا َِ ٟوحِ ٔي َٗا َََ ٓ ٢ذَ ٔ ٟ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔي ص َُزیِ َز َة رٔ َوا َی ّة ٓ ََذ َ َ
ُٓزِّ ََ ًَ ُِ٠ُٗ ٩وبٔض ٔ ِ٥
ادمح نب دبعہ ،اامسلیع نب اربامیہ ،رمعم ،ایفسؿ ،رمعف ،رکعہم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ےن ہی آتی زپیھ ،اامسلیع نب
اربامیہےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیایبؿیکافردحثیفیحوکذرکایکافراہکہکاہللاعتیلاکوقؽےہ۔ َد َّبی ِإ َذا
ُُ ت
ِه
ِ
ُ ّ رفِ َعنَعْق ْم(زفعےکاجبےئوجاعؾرقات ںیمےہ)۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،اامسلیعنباربامیہ،رمعم،ایفسؿ،رمعف،رکعہم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 590

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩رآٍ ،اسح ٙب ٩س٠امی ،٪ابوجٌرف ،ربیٍ ب ٩ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ زوجہ ٧بي ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ِک ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟزَّاز ُّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َج ٌِ َرفٕ یَ ِذ ُ ُ
َّ
َّ
ُ
َقائ َ ُة أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بََّ َي َٗ ِذ َجائ َ ِت ٔک آ َیات ٔي َٓ ََ ٜذبِتٔ
ًَ ِ ٩أ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ٔ َ
اس َتٔ َِ َ َِٜ
اَفی ََٗ ٩ا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا ُِ ٣ز َس ْ ١اَّ ٟزبٔی ٍُ  ٥َِ ٟیُ ِذرٔ ِک أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة
ت َو ُ٨ِ ٛتٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٔ َ َٟ
ب ٔ َضا َو ِ
دمحمنبراعف،ااحسؼنبامیلسؿ،اوبرفعج،رعیبنب اسنریضاہللاعتیلہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی ےہہکوضحر
ئ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ف
َ
ک
ِ
ِن) (ذمرک اک ہغیص اامعتسؽ
رِف
اْل
نِم
ْ
ک
ف
ت
اْس
ر
ف
ُّ
ب
د
د
ن
آث
ئ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
َ
ِ
ْ
ْ ِ َ ْ َ
ارکؾ ہی آتی اس رطح زپاھ رکےت ےھت۔ َ(َب دَقْ َج َ َ
َ
رکےن ےکاجبےئؤمثن اک ہغیصاامعتسؽرفامےتںیہ ہکہیدحثیرعیب نباسن ےک رمالست ںیم ےس ےہویکہکن رعیب ےناؾہملس اک
زامہنںیہناپای۔

رافی  :دمحمنبراعف،اقحسنبامیلسؿ،اوبرفعج،رعیبنباسنریضاہللاعتیلہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 591

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١اح٤ذ بً ٩بذہ ،سٔیا٤ً ،٪زً ،لاء ،اب ٩ح٨ب ،١ػٔوا ،٪ابً ٩بذہ ب ٩یٌَّي،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١وأَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ح َِ ٨ب ٕ ٥َِ ٟ ١أَٓ َِض ُِ ٤ط َجی ِّّذا ًَ ِ٩
َّ
َّ
ک
ِقأ ُ َوَ٧ا َد ِوا یَا َ٣اُ ٔ ٟ
َػٔ َِو َ
اَٗ ٪ا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة ابِ َُ ٩ی ٌَِّ َي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ًََّ ٥َ ٠ي ا َِ ٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟی ِ َ

َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َی ٌِنٔي ب ٔ ََل َت ِزْ ٕٔی٥

ا دمح نب لبنح ،ادمح نب دبعہ ،ایفسؿ ،رمع ،اطعء ،انب لبنح ،وفصاؿ ،انب دبعہ نب یلعی ،رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسربنمرپانسآپزپھرےہےھتَ ،ف َث َد ْفا َث َمکِلُ)(ضعبولگ َف َث َد ْفا َث َم ِؽ۔(زپےتھںیہرتمیخےکاسھت۔)
رافی  :ادمحنبلبنح،ادمحنبدبعہ،ایفسؿ،رمع،اطعء،انبلبنح،وفصاؿ،انبدبعہنبیلعی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 592

راوی  :نص بًَّ ٩ي ،ابواح٤ذ ،ارسائی ،١ابواسح،ٙ

َ
َقأَِٔي
 ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
رسائ ٔی ُ
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َََََِْ٧ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ أَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِ َ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
یذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢أ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِِّٔي أََ٧ا اٟز ََّّز ُا ٚذُو ا َِّ ُ٘ ٟوة ٔا ِ٤َ ٟت ٔي ُن
رصننبیلع،اوبادمح،ارسالیئ،اوبااحسؼےسلقنرکےتںیہےھجموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزپاھای۔( ِإ ِ ّن َأ َثارلَّزَّ ُ
اؼذُف
لْ
لْم
ها َرلّ َزّ ُ
ال ْ ُق َّو ِةا مَ ِیت ُن)وسرةذارایتیکآایتےہوہشمررقات اسںیمہیےہا ِ َّؿاہللَ َُ
اؼذُفال ْ ُق َّو ِةا َ ِیت ُن)۔
رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،ارسالیئ،اوباقحس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾ آزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 593

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙاسودً ،بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ِق ُؤصَا
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َود ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ِ َ
ِک َی ٌِنٔي َُ ٣ث َّ٘ َّل َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َِ ٣ـ ُ٤و َُ ٣ة ا ِٔ ٔ٤ٟیِٔ ٣َ ٥تُو َح ُة َّ
اٟذا ُٔ ِٜ٣َ ٢ش َورةُ ا ِٔ َ َٟ
اٖ
ٓ ََض َِّ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١ذ ٔ ٕ
فَ
ھ
َ
لْ
دُمرِکٍ۔زپاھ
صفحنبرمع،ہبعش،اوبااحسؼ،اوسد،دبعاہللریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس نِمْ َ
رکےتےھت،اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکمیمےکشیپ،داؽےکزربافراکػزریےکاسھت۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوباقحس،اوسد،دبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 594

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہارو ٪ب٣ ٩وسي ،بذی ١ب٣ ٩یرسہً ،بذاہلل ب ٩ط٘ی،ٙ

یًَ ٩ِ ًَ ٙائٔظَ َة
رس َة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسي اِ ٨َّ ٟحو ٔ ُّی ًَ ِ ٩ب ُ َذیِ ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

َّ
َّ
ا٪
وح َو َریِ َح ْ
َف ْ
َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِ َ
ِق ُؤصَا َ ُ

ملسمنباربامیہ ،اہرفؿنب ومیس،دبلینبرسیمہ،دبعاہللنبقیقش،رفامیتںیہہک ںیم ےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ہی
ت ٌؿ۔راءےکشیپےکاسھترَف ٌ
زپےتھوہےئانسرَف ٌ
ُفح۔احالہکنوہشمررقات ںیمرففحےہہیوقعیبیکرقات ےہ)
ُفح َف َر ْ َ
رافی  :ملسمنباربامیہ،اہرفؿنبومیس،دبلینبرسیمہ،دبعاہللنبقیقش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 595

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذا٠٤ٟک بً ٩بذاٟزح ٩٤سٔیا٣ ،٪ح٤ذ بٜ٨٣ ٩ذر ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َِّ ٩ٔ ٤
اٟذ َ٣ار ُّٔی َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّذثَنٔي َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ

َّ
َّ
ِقأ ُأَ یَ ِح َش ُب أَ َّ٣َ ٪ا َُ ٟط أَ ََِْ ٠ذ ُظ
ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِ َ

ادمح نب اصحل ،دبعاکلمل نب دبعارلنمح ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر ،اجرب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی

ت
ت
خـُ(وسرہزمحہیکآتیںیمرقات وہشمرریغبرحػااہفتسؾےکےہ( َح ْ َص ُب)
زپےتھوہےئانس َأ َح ْ َص ُب َأ َّؿ َملَ ُة َأ ْ َ َ د
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاکلملنبدبعارلنمحایفسؿ،دمحمنبدکنمر،اجرب
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 596

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہْ ،اٟذ ،ابوَٗلبہ ا ٪ػحابي

َ
َ
َ
َ
َقأَ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ََ
َح َّذث َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َّ ٩ِ ٤أ ِ َ
ی ٌَُ َّذ ُب ًَ َذابَ ُط أَ َح ْذ َو ََ یُوث َ َُ ٙوثَا َٗ ُط أَ َح ْذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥أَ ِد َْ َ ١بَي ِ َن َْإ ٔ ٟذ وأَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة َر ُج َّل
َ ئ
مٍ َل
زپاھای۔ف َ ِ د
صفح نب رمع ،ہبعش ،اخدل ،اوبالقہب اؿ احصیب ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیہنج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
َْ
يِبافر ُئ ِ ُ
ح َف َل ُئ ِ ُ
ثزپاھایایگ ہکبجرقات وہشمرہںیمذاؽافراثء ےک
ث َف َثقَ ُة َأ َ ٌ د
عا َی ُة َأ َ ٌ د
ِب َ َ د
ُ َ ّد
ح(وسرةرجفیکاؿآایت ںیم ُ َ ّ د ُ
ي ُ
زریےکاسھتےہ)۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اخدل،اوبالقہباؿاحصیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 597

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤ادْ ،اٟذ ،ابوَٗلبہ،

َ َ
َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ٔ َ
َقأَ ُظ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ئ ًَ ِ ٩أبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َ ٢أَ ِ ٧بأِٔي َ ٩ِ ٣أ ِ َ
َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َ ٩ِ ٣أَ ِ َ
َقأَ ُظ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ََ ی ٌَُ َّذ ُب
َقأ ُظ َ ٩ِ ٣أ ِ َ
َ
دمحمنبدیبع،امحد،اخدل،اوبالقہبےسیہیدحثیذراااصتخرےکاسھترمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحد،اخدل،اوبالقہب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 598

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ٣ ،ح٤ذ بًَ ٩لء٣ ،ح٤ذ ب ٩ابي ًیبذہ ،اً٤ع ،سٌذً ،لیہ

ئ أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤ذ بِ َ ٩أَبٔي ًُب َ ِی َذ َة َح َّذث َ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
َّ
َس ٌِ ٕذ َّ
َِک ٓ ٔیطٔ
اٟلائٔ ِّي ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّی َة ا ِِ ٌَ ٟوف ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا ََ ٢ح َّذ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠حذٔی ّثا ذ َ َ

َٕ ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِر َبٌٔي َن َس َّ ٨ة  ٥َِ ٟأَ ِر َٓ ٍٔ ا َِ ٔ ٛ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠َ٘ ٟتابَةٔ
َ ١و ٔ٣یََائ ٔ ُ
ٔجََِٔی ََ ١و ٔ٣یََا ََ٘ َٓ ٢ا َٔ ٢جَ ِ ََائ ٔ ُ
َٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َْ ٠َْ ٢
َح ٔ
١
َ ١و ٔ٣یََائ ٔ ُ
وٖ َ٣ا أَ ًِ َیأِي َط ِی ْئ َ٣ا أَ ًِ َیأِي ٔجَ ِ ََائ ٔ ُ
ا ُِ ُ ٟ

امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبالعء،دمحمنبایبغتیددہ،اشمع،دعس،ہیطعےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےندحثی
ایبؿ یک سج ںیم رضحت ربجالیئ افر اکیملیئ اک ذرک رفامای وت ربجالیئ افر اکیملیئ رفامای۔ ربجلی ،اکیملیئ ںیہن رفامای شیج ہک رقآؿ
رکمیںیموسرةرقبہںیمےہ)۔

رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبالعء،دمحمنبایبغتیددہ،اشمع،دعس،ہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 599

راوی  :زیذ ب ٩اْز ،٦بْش ،اب٤ً ٩ز٣ ،ح٤ذ ب ٩حاز،٦

َقائ َ ُة ٔجَ ِ ََائ ٔ ََ ١و ٔ٣یََائ ٔ ََ ٨ِ ٔ ً ١ذ
ِک َِ ٛی َ
َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩أَ ِْزَ ََ ٦ح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ْش َی ٌِنٔي ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُْ ٩ازَٔٗ ٕ ٦ا َ ٢ذُ ٔ َ
َٕٔ
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٓ َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِ ٕذ َّ
َِک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اٟلائٔ ِّي ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّی َة ا ِِ ٌَ ٟوف ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا َ ٢ذ َ َ

١
َ ١و ًَ َِ ٩ی َشارٔظ ٔ ٔ٣یََائ ٔ ُ
اٟؼورٔ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢یَٔ٤یٔ٨طٔ ٔجَ ِ ََائ ٔ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػاح َٔب ُّ

زدی نب ازخؾ ،رشب ،انب رمع ،دمحم نب احزؾ ،ےتہک ںیہ ہک اامؾ اشمع ےک اسےنم ذترکہ وہا ہک ربجالیئ افر اکیملیئ یک رقات( زپےنھ اک
رطہقی)ایکےہوتاشمعےنمہےسدحثیایبؿیکرضحتدعسعایئےساوہنںےنہیطعاوعلیفےسافراوہنںےنرضحتاوبدیعس
ادخلریےسہکاوہنںےنوضحرادقسیلصاہللہیلعفآہلفملسےناصبحوصر(رضحتارسالیف)اکذترکہرفامایوترفامایہکاؿےک
داںیئاجبنربجالیئافرابںیئاجبناکیملیئوہںےگ۔
رافی  :زدینبازخؾ،رشب،انبرمع،دمحمنباحزؾ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 600

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی٤ٌ٣ ،ز،

ا٪
َِک ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َو ُربَ َ٤ا ذ َ َ
َّ
َّ
ِقؤ َُ٣َ ٪أ ٔ ٟک یَ ِو ِّ ٔ ٦یَ ٩
َقأَ َصا َٔ ٔ ٠٣ک یَ ِوِّ ٔ ٦
یِ ٣َ ٩ز َوا ُ٪
اٟذ ٔ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِْکٕ َوًُ َ٤زُ َوًُ ِث َ٤ا َُ ٪ی ِ َ
اٟذ ٔ َوأ َّو َُ َ ٩ِ ٣َ ٢

َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا أَ َػ ُّح َٔ ٩ِ ٣حذٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َواٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ

ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رمعم ،رفامےت ںیہ ہک ضعب افاقت رضحت دیعس نب ابیسمل رفامای رکےت ےھت ہک وضحر افر
ِن۔افرفہالہپصخش
رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع،رضحترمعریضاہللاعتیلہنع،رضحتامثعؿزپاھرکےتےھت۔ َمکِلِ َ ْئ ِؾادلّ ِ
ِن۔ زپاھ فہ رمفاؿ نب مکح اھت ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضحت زرہی یک حیحص رتنی ااسدین ںیم ےس ہی دنس
سج ےن َ ِ ِ
لَم َ ْئ ِؾ ادلّ ِ
ےہ۔زرہینعاسنریضاہللاعتیلہنعافرزرہینعاسملنعاہیب۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رمعم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 601

راوی  :سٌیذ ب ٩یحیي ا٣وی ،اب ٩جزیخً ،بذاہلل ب ٩ابي ٠٣یٜہ ،ا ٦س٤٠ہ

َِک ِت أَ ِو
َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ َُ ٩ی ِحیَي اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َح َّذثَنٔي أَبٔي َح َّذث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أََ َّ ٧ضا ذ َ َ
َقائ َ َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔی ٥ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔی٥
کَّ ٤َ ٔ ٠ة َُي ِ ََ َصا ٔ َ
ی٩
َٔ ٔ ٠٣ک َی ِو ِّ ٔ ٦ی٩
ِقائ َ ُة ا َِ٘ ٟذ َٔیُ ٤ة َ٣أ ٔ ٟک یَ ِوِّ ٔ ٦
اٟذ ٔ
َقائ َ َت ُط آ َی ّة آیَ ّة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤ذ َی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٔ ٟ
اٟذ ٔ یُ َ٘ ِّل ٍُ ٔ َ

دیعسنبییحیاومی،انبرججی،دبعاہللنبایبملیکہ،اؾہملسےسرفاتیےہہکاوہنںےنذرکایکایوکیئدفرساظفلاسےکالعفہرفامای
لَ
ْح ارلَّ ِ
م
ت
ْح ارلَّ ِ ِ لْج
ِ
ْ
َ
َ
لَم َ ْئ ِؾ
رل
ّ
ا
ن
ےھت۔ِب ا ِ
یبن رکمی یک رقات اک آپ وسرة افہحت ویں زپاھ رکےت
ِح َ ِ ِ
ِ
ِِْ
ِ
ََّ ارلَّ ْ َ ِ
ب َْ
ِح ا َمْ ُدد ََِّ َر ِّ
اْل َ
ِن۔اکیاکیآتیاگلاگلزپےتھےھت۔
ادلّ ِ
رافی  :دیعسنبییحیاومی،انبرججی،دبعاہللنبایبملیکہ،اؾہملس
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 602

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،یزیذ ب ٩ہارو ،٪سٔیا ٪ب ٩حشين ،ح ٥ٜبً ٩یی٨ہ ،ابزاہی،٥

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن
رس َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
وُ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ
ار َ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

یٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِی َب َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َرد ٔ َ
َّ
َغوب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ت ِذرٔی أَیِ ََ ٩ت ِِزُ ُب َص ٔذظ ٔ ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا َت ِِزُ ُب فٔي ًَي ِ ٕن
ًََّ َي ح َٔ٤ا ٕر َواٟظ ُِ ٤ص ً ٔ َِ ٨ذ ُ ُ
َحا َٔ ٣ی ٕة

دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،ایفسؿنبنیسح،مکحنب ،ہنی،اربامیہ،رفامےتںیہہکںیموضحرارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملس اکردفی اھتافرآپدگےھرپوسارےھتافر وسرجرغفبوہا اچاتہاھت،سپآپےنرفامای ہک ایکمتاجےتن وہ
ہک ہی اہکں رغفب وہات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایکہک اہلل افراس ےک روسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس یہرتہب اجےتن ںیہ رفامای ہکفہ اکی
رگؾہمشچںیمرغفبوہاتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،امثعؿنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،ایفسؿنبنیسح،مکحنب ،ہنی،اربامیہ،

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

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 603

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي ،ححاد ،اب ٩جزیخ٤ً ،ز بً ٩لاء،

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ًُ َ٤زُ بِ َُ ًَ ٩ل ٕ
اء أَ َِّ ٣َ ٪ولّى َٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ َر ُج َٔ ١ػ ِذ ٕٚ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا َحح ْ
ا ٪أَ ُّی
أَ َِْ َ ََ ُظ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َءص ُِ ٥فٔي ُػ َّٔ ٔة ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یََ ٓ ٩شأ َ َُ ٟط إ ٔ ِن َش ْ
ِقآ ٔ ٪أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اہللُ ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ ص َُو ا َِ ٟح ُّي ا ُِّ َ٘ ٟی ُوَ ََ ٦تأ ِ ُْ ُذ ُظ ٔس َْ ٨ة َو ََ ِ َ ٧و٦
آیَ ٕة فٔي ا ِِ ُ ٟ
دمحمنبیسیع،اجحج،انبرججی،رمعنباطعء،ےتہکںیہہکےھجمرمعنباطعءےنالتبایہکانباالعقساکآزادرکدہالغؾوجاکیاچسآدیمےہ
اس ےن التبای ہک فاہلث نب االعقس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک (احصہب) ےک اپس اہمرجنی ہفص ںیم
رشتفیالےئاؿےسیسکآدیمےنوساؽایکہکرقآؿرکمیںیمبسےسڑبیآتیوکؿیسےہ۔(رمادتلیضففاتریثےکاابتعر
َ َّ ل
ها ج َ ُّیال َق ُّیوؾ۔
ےسڑبیوکؿیسےہ)رفامایہکاَہللُلا ِ َ
ہٰلاِل ُ َ
رافی  :دمحمنبیسیع،اجحج،انبرججی،رمعنباطعء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 604

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بذاہلل ب٤ً ٩زو ب ٩ابي ححادً ،بذاٟوارث ،طیبا ،٪اً٤ع ،ط٘ی ،ٙاب٣ ٩شٌود

ِق ُّی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّذثَ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟححَّا ٔد ا ِٔ َ ٨ِ ٔ٤ٟ
َ
َ
َق ُؤ َصا َ٤َ ٛا ًُ ُِّ ٤ِ ٠ت
َط٘ ٔ ٕ
َک َٓ َ٘ا ََ ٢ط٘ ٔ ْ
ِق ُؤصَا صٔئ ُِت َ ٟ
َقأَ َص ِی َت َ ٟ
ی ٙإَّٔ٧ا َن ِ َ
َک َی ٌِنٔي َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕأ ِ َ
ی ٩ِ ًَ ٙابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕأُ َّ ٧ط َ َ

أَ َح ُّب إلٔ َ َّي

اوب رمعم ،دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج ،دبعاولارث ،ابیشؿ ،اشمع ،قیقش ،انب وعسمد ےنہک  ےگ ہک مہ وت اےس هیب کل۔ زپےتھ ںیہ
انبوعسمدےنرفامایہکںیموتاےساسرطحزپاتھوہں۔شیجہکےھجمالھکسایایگےہفہیہےھجمزایدہدنسپےہ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاہللنبرمعفنبایباجحج،دبعاولارث،ابیشؿ،اشمع،قیقش،انبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 605

راوی  :ہ٨اد ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبذاہلل اض س٨ذ

ٔیت
َح َّذثَ َ٨ا َص َ٨ا ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ِقؤ ََُ ٪ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َو َٗاَِ ٟت ص َ
یَٗ ٙا َٔٗ ٢ی َِ ٌَ ٔ ٟ ١ب ٔذ اہللٔ إ ٔ َّ ٪أُّ َ ٧
اسا َی ِ َ
َ
ک
َقأ ُ َ٤َ ٛا ًُ ُِّ ٤ِ ٠ت أَ َح ُّب إلٔ َ َّي َو َٗاَِ ٟت َص ِی َت ََ ٟ
َ ٟ
َک َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي أ ِ َ
انہد،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،دبعاہللاسدنسےسیھباسہقبدحثیذراےسرفؼےکاسھتوقنمؽےہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،دبعاہللاسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 606

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہب ،ہظا ٦ب ٩سٌذ ،زیذ ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩یشار سے روایت ےہ ٛہ وہ
حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ح و َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ َََ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٩
ئ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ُِ ٟخ ِذر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َس ٌِ ٕذ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
رف َلَ َْ ٥ِ ُٜلا َیا ُ٥ِ ٛ
رسائ ٔی َ ١ا ِد ُُْ٠وا ا َِ ٟب َ
اب ُسح َّّذا َوُٗوُٟوا ح َّٔل ْة ُت ِِ َ ِ
اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٔ ٟ ١بنٔي إ ٔ ِ َ

ادمح نب اصحل ،امیلسؿ نبداؤد ،انب فبہ ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس،اطعء نب اسیر ےس رفاتی ےہہکفہ رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکفہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیل ےنینبارسالیئ
َُک
ُ لَُک
ےس رفامای ،ا ْد ُ ُ
ب َُح َّ ًددا َف ُ
ُک۔ (بُعفِررل م اضمرع وہجمؽ ےک ہغیص ےکاسھت زپاھ ےہ نکیل رعمفػف وہشمر
خا ْ َ
خ َث ُ ْ
وُقلا د َِّظ ٌة بعْف َ ْرر ْم َ َ
ال َ
َُک
رقات بَعفَررل میہیکےہ)۔
رافی  :ادمحنباصحل،امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اطعءنباسیرےسرفاتیےہہکفہرضحتاوبدیعس
دخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 607

راوی  :جٌرف ب٣ ٩شاَف اب ٩ابي ٓذیک ،ہظا ٦ب ٩سٌذ ،ےن ب٬ی اپني س٨ذ

رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َذیِ ٕک ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
رفعجنباسمرفانبایبدفکی،اشہؾنبدعس،ےنیھباینپدنسےسایسےکلثملقنایکےہ۔
رافی  :رفعجنباسمرفانبایبدفکی،اشہؾنبدعس،ےنیھباینپدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 608

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٧زَ َ ٢ا َِ ٟوح ُِي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َ
ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ َ ٓ ٥َ ٠
َف ِؿ َ٨اصَا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َی ٌِنٔي َُ ٣خ َّٔ َٔ ّة َحتَّي أَتَي ًََّ َي
َِقأ ًَ َِ ٠ی َ٨ا ُس َور ْة أِ٧زَ ِ٨َ ٟاصَا َو َ َ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَا ٔ
ت

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح انزؽ یک یئگ سپ آپ
ض َه
َض َه ، ،ںیم راء وک ریغب دشتدی ےک زپاھ ہکبج ضعب رقاء الثم اوبرمعففریغہ ےک اہیں رَفَّ َ
وُسر ٌة َأ ْ َ رن ْ َل َه َفرَف ْ َ
ےن ںیمہ زپھ رک انسای۔ َ
راءیکدشتدیےکاسھتیھباکیرقات ےہ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکریغبدشتدیےکاؿآایتکتزپاھ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ

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

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 609

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ًبذاہلل ب ٩طذاد ،ابوًذرہ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّذاد ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِذ َر َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩دُ ُْو ٔ ٢ا َِ ٟح َّ٤ا َ٣ا ٔ
ت ث ُ ََّ ٥ر َّْ َؽ ٔ ٟرلِّ َجا ٔ ٢أَ َِ ٪ی ِذ ُُْ٠وصَا فٔي ا َِ ٤َ ٟیازٔر

ومیس نب اامسلیع ،امحد دبعاہلل نب دشاد ،اوبذعرہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امحؾ فریغہ ںیم اجےن
ےسعنمرفامایاھترھپرمدفںوکدنبہتابدنھرکاجےنیکااجزتدےدی۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحددبعاہللنبدشاد،اوبذعرہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 610

راوی ٣ :ح٤ذ بٗ ٩ذا٣ہ ،جزیز٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،سا ٥ٟب ٩ابي جٌذ ،اب٣ ٩ثني ،ابي
٠٣یح،

رف َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُُ ٗ ٩ذا ََ ٣ة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َُ ٨ِ ٣ؼورٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔذ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٠٤ٟیحٔ َٗا ََ ٢د َْ َ ١ن ِٔش َو ْة ٔ ٩ِ ٣أَصِ َّٔ ١
اٟظاَ ًََّ ٔ ٦ي ًَائٔظَ َة َرض َٔي
َ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘اَِ ٟت ٔ ٩ِ ٤َّ ٣أَِ٧ت ُ َّن ُٗ ٩ِ ٣ٔ ٩َِ ٠أَصِ َّٔ ١
 ١ن َٔشا ُؤ َصا ا َِ ٟح َّ٤ا َ٣ا ٔ
ت ُٗ٩َِ ٠
اٟظاَٗ ٔ ٦اَِ ٟت  ٩ِ ٣ٔ َّ٩ُٜ٠َّ ٌََ ٟا ِلَ ُٜورة ٔ َّاٟتٔي َت ِذ ُْ ُ
َن ٌَ َِٗ ٥اَِ ٟت أَ َ٣ا إِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ َت ِخ َ ٍُ ٠ث َٔیابَ َضا فٔي َُي َِ ٔبَ ِیت َٔضا إ ٔ ََّ َص َت َِ ٜت َ٣ا

بَ ِی ََ ٨ضا َوبَي ِ َن اہللٔ َت ٌَال َي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا َحذ ُ
ِک َجز ٔ ْیز أَبَا ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ٔیث َجزٔیز ٕ َوص َُو أَ َت َُّ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب دقاہم ،رجری ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وصنمر ،اسمل نب ایب دعج ،انب ینثم ،ایب حیلم ےس رفاتی ےہ ہک الہ اشؾ یک ھچک
وعرںیترضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےکاپسآںیئوتاوہنںےنوپاھچہکمتوکؿوعرںیتوہ؟اوہنں ےناہکہکمہالہاشؾںیم
ےسںیہرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکاشدیمتاسہطخیکرےنہفایلوہاہجںیکوعرںیتیھبامحؾںیمدالخوہارکیت
ںیہفہےنہکںیگلہکاہں۔رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکرہباحؽںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہ
آپرفامےتےھتہکوجوکیئیھبوعرتاےنپرھگےکالعفہاےنپڑپکےںیہکااتریتےہوت ےکشاسےکافراہللاعتیلےکدرایمؿ
لملب
وج (ایح اک) رپدہ اھت فہ اےس اھپڑیت ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی رجری ےک اافلظ ںیہ وج زایدہ اکلم ںیہ افر رجری ےن اوبا ج اک ذرک
ںیہنایکاوہنںےنرفامایہکوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای(اساکذترکہرجریےناینپرفاتیںیمںیہنایک)
رافی  :دمحمنبدقاہم،رجری،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،اسملنبایبدعج،انبینثم،ایبحیلم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رحفػافررقاتاکایبؿ
احتلتحصںیمالغؾآزادرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 611

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيًَ ،بذاٟزح ٩٤ب ٩زیاد ب ٩انًٌ ،٥بذاٟزح ٩٤ب ٩رآٍ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩زٔیَاد ٔبِ ٔ ٩أَ ِن ٌُ َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩

ؤَ ٓ ٪یضا ب ُ ُیو ّتا یُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا
ًَ ِ٤ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َس ُت ِٔ َتحُ َل ٥ِ ُٜأَ ِر ُق ا َِ ٌَ ٟح َٔ ٥و َس َتحٔ ُذ َ
یـ ّة أَ ِو نُٔ ََشا َئ
ا َِ ٟح َّ٤ا َُ ٣
ات ٓ َََل َی ِذ ُْ ََ ٨َّ ٠ضا اِّ ٟز َجا ُ ٢إ ٔ ََّ بٔاْلِ ُ ُز ٔر َوا ٌُِ ٨َ ٣وصَا اَ ٨ِّ ٟشا َئ إ ٔ ََّ َ٣ز ٔ َ

ادمح نب ویسن ،زریہ ،دبعارلنمح نب زاید نب امعن ،دبعارلنمح نب راعف ےس رفاتی ےہ ہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای
ہککشیبرقنعبیمجعیکزنیمحتفوہاجےئیگافررقنعبیمتفاہںرپاےسیرھگاپؤےگںیہنجامحامتاہکاجاتےہسپرمداؿںیمرہسگ
ریغب دنبہت ےکدالخ ہن وہں افر وعروتں وک اؿ ںیم دالخ وہےن ےس عنم رکف اال ہی ہک وکیئ رمہضی وہ ای افنسفایل وعرت وہ۔(امیبری
ےکالعجےکےیل)۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دبعارلنمحنبزایدنبامعن،دبعارلنمحنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ربیگنہیکاممتعناکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
ربیگنہیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 612

راوی  :اب ٩نٔی ،١زہيًَ ،بذا٠٤ٟک ب ٩ابي س٠امیً ،٪لاء

َح َّذثَ َ٨اابِ ٔ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َ ٪ا ِِ ٌَ ٟز َزم ٔ ِّي ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ی ٌَِّ َي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
 ١بٔا ََِ َ َٟازٔ ب ٔ ََل إ ٔ َزارٕ ٓ ََؼ ٌَ َذ ا َِ َٓ ََ َ َ٨ِ ٔ٤ٟحَ ٔ٤ذ اہللَ َوأَثِن َي ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل َی ِِ َت ٔش ُ

ٔ
اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١حیٔ ٌّي ٔس ِّتي َْ یُحٔ ُّب ا َِ ٟح َیا َئ َو َّ
اٟشت ِ ََ َٓإٔذَا اُِ َت َش َ ١أَ َح ُذ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِش َتتَِ
انبلیفن،زریہ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعءرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکےلھکدیماؿںیم
اگننلسغرکےتوہےئداھکیوتآپربنمرپڑچےھافراہللاعتیلیکدمحفنانءےکدعبرفامایہککشیباہللاعتیلایحدارافررپدہوپشںیہافر
ایحافررپدہوکدنسپرکےتںیہسپمتںیمےسبجوکیئلسغرکےوترتسایکرکے۔
رافی  :انبلیفن،زریہ،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ربیگنہیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 613

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩اح٤ذ ب ٩ابي ْ ،ٕ٠اسود بً ٩ا٣ز ،ابوبْک بً ٩یاغً ،بذا٠٤ٟک ب ٩ابي س٠امیً ،٪لاء ،ػٔوا ٪ب ٩یٌَّي،
حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

غ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َ٪
ْک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤ذ بِ ٔ ٩أَبٔي ََْ َٕٕ ٠ح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َودُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّذث َ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٪بِ َٔ ٩ی ٌَِّ َي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود اْلِ َ َّو ُ ٢أَ َت ُّ٥
ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
دمحم نب ادمح نب ایب فلخ ،اوسد نب اعرم ،اوبرکب نبایعش ،دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ،اطعء ،وفصاؿ نب یلعی ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسیہیدحثیلقنرکےتںیہہکاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکیلہپدحثیزایدہاکلمےہ۔
رافی  :دمحمنبادمحنبایبفلخ،اوسدنباعرم،اوبرکبنبایعش،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اطعء،وفصاؿنبیلعی،وضحرارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ربیگنہیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 614

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ابونرض ،زرًہ بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩جزہذ،

اَ ٪ج ِز َص ْذ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي أ ِ ٨َّ ٟ
رض ًَ ِ ٩ز ُِر ًَ َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ج ِز َص ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اٟؼ َّٔةٔ َٗا ََ ٢جََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠ذَ٧ا َو َٓخ ٔ ٔذی ُٔ َٜ ٨ِ ٣ظ َٔ ْة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ٪
َص َذا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب ُّ
ا َِٔ ٟخ ٔ َذ ًَ ِو َر ْة
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبرضن ،زرہع نب دبعارلنمح نب رجدہ ےس رفاتی ےہ ہک ہی رجدہ وجااحصب ہفص ںیم ےس ےھت اوہنں ےن
رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس (اکی رمہبت) رامرے اپسرشتفی رفام ےھت افر ریمی راؿ یلھک وہیئ یھت سپ آپ ےن
رفامایہکوتںیہناجاتنہکراؿرتسںیمدالخےہ؟
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبرضن،زرہعنبدبعارلنمحنبرجدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ربیگنہیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 615

راوی ًَّ :ي ب ٩سہ ،١ححاد ،اب ٩جزیخ ،حبیب ب ٩ابي ثابت ًاػ ٥ب ٩ؿ٤زہ،

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ؿ َِ ٤ز َة
یب بِ ٔ ٩أَبٔي ثَاب ٔ ٕت ًَ ِٔ ًَ ٩
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أ ُ َِْ ٔ َِ ُت ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذث َ َ٨ا َحح ْ

ٕ َٓخ ٔ َذ َک َو ََ َت ُِ ٨وزِ إلٔ َي َٓخ ٔ ٔذ ح َٕٓي َو ََ َ٣ی ِّٕت َٗا َ٢
ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠تٔ ِٜظ ِ
أَبُو َدا ُود َص َذا ا َِ ٟحذ ُ
ٔیث ٓ ٔیطٔ َ َ ََ٧ار ْة
یلعنبلہس،اجحج،انبرججی،بیبحنبایباثتباعمصنبرمضہےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
اینپراؿوکتموھکولافرہنیہمتیسکزدنہایرمدہیکراؿوکدوھکی۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیںیماکنرةےہ(ینعیھچکرکنم
ےہ۔)
رافی  :یلعنبلہس،اجحج،انبرججی،بیبحنبایباثتباعمصنبرمضہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےگننرےنہاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
ےگننرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 616

راوی  :اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یحیي ب ٩سٌیذً ،ث٤ا ٪ب ٩حٜی ،٥ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ٣ ،١شور بْ٣ ٩خ٣ہ

ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤

ک
ْخ ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َُِ ٠٤ت َح َح ّزا َث٘ ٔ ّیَل َٓب َ ِی َ٨ا أَ ِ٣شٔي ٓ ََش َ٘ َم ًَنِّي ث َ ِوبٔي َٓ َ٘ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُْ ٥َ ٠ذ ًََِ ٠ی َ
بِ َٔ ِ ٣َ ٩
رعا ّة
ثَ ِوبَ َ
ک َو ََ َت ُِ ٤ظوا ُ َ
اامسلیع نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،امثعؿ نب میکح ،اوباامہم نب لہس ،وسمر نب رخمہم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی اھبری رھتپ ااھٹای،

سپ ںیم (اےس ااھٹےئ) ایھب لچ یہ راہ اھت ہک ھجم ےس ریما ڑپکا(دنبہت) رگ ایگ (لھک رک) سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
ھجمےسرفامایہکاانپڑپکاااھٹؤافرےگننتمالچرکف۔

رافی  :اامسلیعنباربامیہ،ییحینبدیعس،امثعؿنبمیکح،اوباامہمنبلہس،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ےگننرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 617

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،اب ٩بظار ،یحیي  ،بہز ب ٩حٜی ،٥اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ِ َ ٧ح َو ُظ ًَ ِ ٩بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ
ک َٗا َ٢
ک إ ٔ ََّ َٔ ٩ِ ٣ز ِو َجت َٔک أَ ِو َ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت َیٔ٤یَ ُ٨
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِو َراتُ َ٨ا َ٣ا َ٧أتِ ٔي َٔ ٨ِ ٣ضا َو َ٣ا َ َ ٧ذ ُر َٗا َ ٢ا ِحٔ َِى ًَ ِو َر َت َ
ا ٪ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔي َب ٌِ ٕف َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪ا ِس َت َل ٌِ َت أَ ِ ََ ٪یَ َزیَ ََّ ٨ضا أَ َح ْذ َٓ ََل یَ َزیَ ََّ ٨ضا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔذَا ک َ َ
ض
إٔذَا ک َ َ
ا ٪أَ َح ُذَ٧ا َْاّ ٔ ٟیا َٗا َ ٢اہللُ أَ َح ُّ ٙأَ ِ ٪ی ُِش َت ِح َیا ُٔ ٨ِ ٣ط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ

دبعاہلل نب ہملسم،انباشبر،ییحی،زہب نبمیکح،اےنپفادل ےس افرفہ اؿ ےکدادا ےسرفاتیرکےت ںیہہک ںیمےن وضحرارکؾ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اینپ وعرت (رشاگمہ) وک سک رپ اظرہ رکںی افر سک ےس
اپھچںیئ؟رفامایہکرشاگمہیکافحتظرکفوساےئاینپویبیافرابدنیےک۔ےتہکںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللارگربادریےک
ولگےلمےلجر ےتوہںوت؟رفامایہکارگمت اسابترپاقدروہہکاہمترارتسوکیئہندےھکیوتاچےیہہکاہمترارتسوکیئہندےھکیںیمےن
رعضایکایروسؽاہللارگمہںیمےسوکیئاہنتیئںیموہوت؟رفامایہکاہللاعتیلزایدہدقحارںیہاسابتےکہکاؿےسایحیکاجےئہب
ةسنافرولوگںےک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،انباشبر،ییحی،زہبنبمیکح،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ےگننرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 618

راوی ً :بذاٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابي ٓذیک ،ؿحاک بً ٩ث٤ا ٪زیذ ب ٩اسً ،٥٠بذاٟزح ٩٤ب ٩ابي سٌیذ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َذیِ ٕک ًَ َِّ ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
اٟـحَّا ٔک بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
رعیَةٔ
أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ُِ ٟخ ِذر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢یَ ُِ ٨وزُ اَّ ٟز ُج ُ
رع َی ٔة اَّ ٟز ُج َٔ ١و ََ ا ِ٤َ ٟزِأَةُ إلٔ َي ُ ِ
 ١إلٔ َي ُ ِ
 ١إلٔ َي اَّ ٟز ُج ٔ ١فٔي ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕذ َو ََ ُت ِٔ ٔضي ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔفٔي ثَ ِو ٕب
ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ََ ُی ِٔ ٔضي اَّ ٟز ُج ُ

دبعارلنمح نباربامیہ،انب ایبدفکی،احضک نبامثعؿزدی نباملس،دبعارلنمح نب ایبدیعس ےسرفاتیےہ ہکیبنرکمی یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوکیئرمدیسکرمدیکرشاگمہہندےھکیافرہنیہوکیئوعرتیسکوعرتیکرشاگمہوکدےھکیافرہنیہوکیئرمد
یسکرمدےکاسھتاکیڑپکےںیمٹیلرکوسےئ۔(ویکہکناسوصرتںیمرحاؾاکریافردباکریاکادنہشیزایدہوہاتےہہکاکی
دفرسےےکمسجےکاسھتےٹمچوہےئوہںوتوہشاینایخالتیرحکوہےتںیہافروہشترباہتخیگنوہیتےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،انبایبدفکی،احضکنبامثعؿزدینباملس،دبعارلنمحنبایبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ےگننرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 619

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،اب٠ً ٩یہ ،جزیز ،ابي نرضہ

٩ِ ًَ ١
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وسي أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

اٟلَٔا َوة ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ََ ٥َ ٠ی ِٔ ٔـي َ َّن َر ُج ْ١
رض َة ًَ َِ ٩ر ُج ُّٕ ٩ِ ٣ٔ ١
ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
إلٔ َي َر ُج َٕ ١و ََ ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َي ا َِ ٣زأَة ٕإ ٔ ََّ َوَّ ٟذا أَ ِو َواّ ٔ ٟذا َٗا ََ ٢و َذ َِک َّ
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َٔ ٨شیت َُضا
َ
اربامیہنبومیس،انبہیلع،رجری،ایبرضنہرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوکیئرمددفرسےرمدےک
اسھتاکیڑپکےںیمرہسگہنےٹیلافرہنیہوکیئوعرتدفرسیوعرتےکاسھت۔االہیہکاینپانابغلافالدےکاسھتایہچباےنپامں
ابپےکاسھت۔ رافیےتہکںیہہکرسیتےاکذرکیھبایکاھتںیموھبؽایگ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،انبہیلع،رجری،ایبرضنہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ےگننرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 620

راوی ٤ً :زو بً ٩وٖ ،اب٣ ٩بارک ،جزیز ،ابي نرض ،ابوسٌیذ،

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َََََِْ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ

َک ا َِ ٟح ُِ ٤ذ أََ ِ ٧ت ََ ٛش ِو َتٔ٨یطٔ
یؼا أَ ِو ً َٔ٤ا َّ ٣ة ث ُ ََّ ٥ی ُ٘و ُ ٢اُ ٠َّ ٟض ََّ ٟ ٥
اس َت َح َّذ ثَ ِو ّبا َس َّ٤ا ُظ بٔا ِسٔ٤طٔ إ ٔ َّ٣ا َّٗ ٔ٤
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ِ
رشظ ٔ َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
رش َ٣ا ُػَٟ ٍَ ٔ ٨طُ َٗا َ ٢أَبُو َن َِ
ک َْٔ ٩ِ ٣ي َِٔظ ٔ َو َْي َِ ٔ َ٣ا ُػَٟ ٍَ ٔ ٨طُ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
أَ ِسأََ ُٟ
رض َة ََٓ َ َ
ا ٪أَ ِػ َح ُ
ٕ اہللُ َت ٌَال َي
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٟب ٔ َص أَ َح ُذص ُِ ٥ثَ ِوبّا َجذ ّ
ٔیذا ٗٔی َُ َٟ ١ط تُ ِبَّ َي َویُ ِخُ ٔ ٠
رمعف نب وعؿ ،انب رابرک ،رجری  ،ایب رضن ،اوبدیعس ،رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج وکیئ این ڑپکا زبی نت
رفامےتوتاساکانؾےتیلای وت صیمقایامعہم ،رھپرفامےتہک اےاہللآپیک رعتفی ےہآپ ےن یہےھجمہیڑپکا انہپای ےہآپےس یہ
اسیکریخاکاسلئوہںافرسجدصقمےکےیل ہیڑپکاانبایایگےہاسیکیھبریخاکاسلئوہںافراسےکرشےسافرسجےکےیل
ہیانبایایگےہاسےکرشےسآپیکانپہاماتگنوہںرضحتاوبرضنہےتہکںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبںیمےس

وکیئبجاینڑپکااتنہپوتاےساہکاجاتہکمتاےس(نہپنہپرک)وبدیسہرکفافراسےکدعباہللںیہمتافراطعرفامںیئےگ۔
رافی  :رمعفنبوعػ،انبرابرک،رجری،ایبرضن،اوبدیعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ےگننرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 621

ًیسي ب ٩یو٧ص ،اض س٨ذ
راوی ٣ :شذدٰ ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ِٔ َ ٧ح َو ُظ
دسمدٰ،یسیعنبویسن،اسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،اسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ےگننرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 622

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤ذ ب ٩دی٨ار ،جزیز ،اض س٨ذ

اب َّ
اٟث َ٘ف ُّٔي
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ

ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو
ِک ٓ ٔیطٔ أَبَا َسٌٔی ٕذ َو َح َّ٤ا ُد ابِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٩ِ ًَ ٢ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َدا ُود َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩سَ ٤َ٠ة َو َّ
اٟث َ٘ف ُّٔي َس َ٤اًُ ُض َ٤ا َواح ْٔذ
َ
ملسم نب اربامیہ ،دمحم نبدانیر ،رجری،اسدنس ےس یھباسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دبعاولاہبیفقث ےناس
رفاتیںیماوبدیعسدخریاکذرکںیہنایکافرامحدنبہملسریضاہللاعتیلہنعےناہکہکنعارجلریینعاالعلءنعایبنلیلصاہللہیلع
فآہلفملس۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،دمحمنبدانیر،رجری،اسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ےگننرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 623

راوی  :نؼيَ بَ ٩فدً ،بذاہلل ب ٩یزیذ ،سٌیذ ،اب ٩ابي ایوب ،ابو٣زحو ،٦سہ ١بٌ٣ ٩اذ ب ٩ا٧ص

وب ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٣زحُوَ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٔ
رف ٔد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یذ َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا نُ َؼيَُِ بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ

بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ َ ١ك َ ٌَا ّ٣ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَك ِ ٌَ َ٤نٔي َص َذا
َ
َّ
َخ َٗا ََ ٢و ََٟ ٩ِ ٣ب ٔ َص ثَ ِو ّبا َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ
ُرف َٟطُ َ٣ا َت َ٘ َّذ َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔطٔ َو َ٣ا َتأ َّ َ
اٟل ٌَ َاَ ٦و َر َز َٗٔ٨یطٔ َُٔ ٩ِ ٣ي َِ ٔ َح ِو ٕ٣ٔ ٢نِّي َو ََ ُٗ َّوة ٕ ُ ٔ َ
َ
َّ
َّ
َخ
ُرف َٟطُ َ٣ا َت َ٘ َّذ َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔطٔ َو َ٣ا َتأ َّ َ
ِهَّلِل أ ٟذی ََ ٛشأِي َص َذا اٟث ِو َب َو َر َز َٗٔ٨یطٔ َُٔ ٩ِ ٣ي َِ ٔ َح ِو ٕ٣ٔ ٢نِّي َو ََ ُٗ َّوة ُٕ ٔ َ

ریصن نب رفج ،دبعاہلل نب سیدی ،دیعس ،انب ایب اویب ،اوبرموحؾ ،لہس نب اعمذ نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکسج صخشےنہیاھکاناھکایرھپاہکامتؾرعتںیفیاہللےکےیلںیہسجےنہیاھکانےھجمالھکایافرےھجماطع ایک ریغب
ریمییسکوقتفعاتقےکوتاسےکاےلگےلھچپاسرےانگہ(ریغصہ)اعمػرکدےیاجےتںیہافررفامایہکسجصخشےنڑپکاےننہپ
ےکدعباہکہکامتؾرعتفیاہللےکےیلےہسجےنےھجمہیڑپکاانہپایافرہیےھجماطعایک۔ریمییسکعاتقفوقتےکریغبوتاسےک

اےلگےلھچپانگہ(ریغصہ)اعمػرکدےیئاجےتںیہ۔
رافی  :ریصننبرفج،دبعاہللنبسیدی،دیعس،انبایباویب،اوبرموحؾ،لہسنباعمذنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاینڑپکاےنہپوتاےسایکداعدیاجےئ؟
ابب  :ابلساکایبؿ
وجاینڑپکاےنہپوتاےسایکداعدیاجےئ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 624

راوی  :اسح ٙب ٩جزاح ،ابونرض ،اسح ٙب ٩سٌیذ ،حرضت اْ ٦اٟذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٨ت ْاٟذ ب ٩سٌیذ ب ٩اٌٟاؾ

رض َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّْ ٦إ ٔ ٟذ ب ٔ ِ٨تٔ َْأ ٔ ٟذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح اْلِ َذَِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
یؼ ْة َػِٔي ََ ْة َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز ِو َ ٪أَ َح ُّ ٙب ٔ َض ٔذظ ٔ
َسٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي بِٔٔ ٜش َوة ٕ ٓ َٔیضا ََْ ٔ٤
ٓ ََش ََ ٜت ا ِِ َ٘ ٟو َُ٘ َٓ ٦ا َ ٢ائ ِ ُتوِ ٔي بٔأ ُ َِّْ ٦إ ٔ ٟذ َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا َٓأ َ َِ ٟب َش َضا إٔیَّاصَا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَبَِّٔي َوأَ ِْٔ٠قٔي ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َو َج ٌَ َ ١یَ ُِ ٨وزُ إلٔ َي ًَ ٥َٕ ٠فٔي
رف َو َی ُ٘و َُ ٢س َ٨ا ِظ َس َ٨ا ِظ یَا أَُْ َّ٦إ ٔ ٟذ َو َس َ٨ا ِظ فٔي َ َلَکٔ ٦ا َِ ٟح َبظَ ةٔ ا َِ ٟح َش ُ٩
ا َِ ٟخَ ٔ٤
یؼ ٔة أَ ِح ََ ٤ز أَ ِو أَ ِػ َ َ

ااحسؼنبرجاح،اوبرضن،ااحسؼنبدیعس،رضحتاؾاخدل ریضاہللاعتیلہنعتنباخدلنبدیعسنبااعلص رفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسھچکڑپکےالےئےئگاؿںیماکیوھچیٹایسہاچدریھبیھتآپےنرفامایہکمتاسےکزایدہقحتسم
ےسکایخؽرک ےتوہ؟سپ بسولگاخومشوہےئگ وت وضحر ےنرفامایہکاؾاخدل وکریمےاپسالؤاںیہنالایایگ وتفہاچدر اںیہن انہپ
دںیرھپدفرمہبترفامایہکاےس(نہپنہپرک)وبدیسہرکافراسےکدعبدفابرہےھجتےلم۔افروضحراچدرےکرسخفزردشقنفاگنروک
د ےتھکاجےتافررفامےتاجےتہکانسہانسہاےاؾاخدل،یشبحزابؿںیمانسہےکینعمااھچےکںیہ۔
رافی  :اقحسنبرجاح،اوبرضن،اقحسنبدیعس،رضحتاؾاخدلریضاہللاعتیلہنعتنباخدلنبدیعسنبااعلص

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

صیمقاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
صیمقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 625

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسيٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسيً ،بذا٤ٟو ٩٣بْ ٩اٟذً ،بذاہلل ب ٩بزیذہ ،ا ٦س٤٠ہ،

وسي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َ٨ف ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
وسي َح َّذثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
یؽ
ا ٪أَ َح ُّب اِّ ٟث َی ٔ
َسَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اب إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٔ٤َ٘ ٟ

اربامیہ نب ومیس ،لضف نب ومیس  ،دبعاوملنم نب اخدل ،دبعاہلل نب ربدیہ ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںیہ ہک وضحر ےک
زندکیبسےسزایدہدنسپدیہڑپکاصیمقاھت۔
رافی  :اربامیہنبومیس،لضفنبومیس،دبعاوملنمنباخدل،دبعاہللنبربدیہ،اؾہملس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
صیمقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 626

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظا ،٦بذی٣ ،١یرسہ ،طہز ب ٩حوطب ،اس٤اء ب٨ت یزیذ

رس َة ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ َّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ب ُ َذیِ ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
اٟز ِس ّٔ
أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ َیز ٔ َ
یذ َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت َی ُذ َُ ٥ِّ ٛر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ُّ
ااحس ؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،دبلی ،رسیمہ ،رہش نب وحبش ،اامسء تنب سیدی رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یک صیمق رابرک یک آنیتس
وٹگںکتیھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،دبلی،رسیمہ،رہشنبوحبش،اامسءتنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابقےننہپاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
ابقےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 627

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ،یزیذْ ،اٟذ ب٣ ٩وہبٟ ،یث ،اب ٩سٌذً ،بذاہلل بً ٩بیذاہلل ب ٩ابي ٠٣یٜہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َویَزٔی ُذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي أَ ََّّ ٪
اِ ٠ٟی َث َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩س ٌِ ٕذ َح َّذثَ ُض ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بذٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔذ
ْخ ََ ٣ة
ْخ ََ ٣ة أَُ َّ ٧ط َٗا ََ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٗب ٔ َی ّة َو ٥َِ ٟی ٌُِ ٔم ََ ِ ٣
اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩

ْخ َُ ٣ة َیا بُن َ َّي اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢ا ِد ُْ َِٓ ١ا ِد ًُ ُط لٔي َٗا َ٢
َط ِیئّا َٓ َ٘ا ََ ِ ٣َ ٢
ْخ َُ ٣ة ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َٗا َ٢
َْخ َد إَِٔ ٟیطٔ َو ًََِ ٠یطٔ ٗ ٔ َبائْ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا ََ َْ ٢بأ ِ ُت َص َذا َ ٟ
َک َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ َز إَِٔ ٟیطٔ َزا َد ابِ ُِ ٣َ ٩وصَبٕ ََ ِ ٣
ٓ ََذ ًَ ِوتُ ُط ٓ َ َ
ْخ َُ ٣ة َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة  ٥َِ ٟی َُش ِّ٤طٔ
َرض َٔي ََ ِ ٣

ہبیتق نب دیعس ،سیدی ،اخدل نب ومبہ ،ثیل ،انب دعس ،دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ایب ملیکہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناکیرمہبتابقںیئمیسقترفامںیئنکیلرخمہموکھچکںیہندایوترخمہمےنھجمےساہکہکاےےٹیبریمےاسھتوضحرےکاپس

ولچ،انچہچنںیماؿےکاسھتالچسپاوہنںےنھجمےساہکہکادنراجؤافرریمےےیلوضحروکالبؤ۔وسمرےتہکںیہہکںیمےنوضحر
وکالبایسپآپابرہرشتفیالےئافرآپےکافرپاکیابقءیھتاںیہنابقؤںںیمےس۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہک ہیںیمےناہمترےےیلاپھچیلیھت۔وسمرےتہکںیہہکاوہنںےنابقوکداھکی،انبومبہےناینپرفاتیںیمرخمہماکظفلذرکایک
ےہ ہک رخمہم ےن داھکی آےگ دفونں قفتم ںیہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رخمہم وخش وہایگ۔ ہبیتق ےن اینپ
رفاتیںیمانبایبملیکہاہکےہاساکانؾ(دیبعاہلل)ںیہنذرکایک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،سیدی،اخدلنبومبہ،ثیل،انبدعس،دبعاہللنبدیبعاہللنبایبملیکہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہشتفانؾفومندےکےیلےننہپاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
رہشتفانؾفومندےکےیلےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 628

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي ،ابوًوا٧ہ٣ ،ح٤ذ بً ٩یسي ،رشیکً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي زرًہ ٣ہاجز

رش ٕ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََٔ ً ٩یسي ًَ ِٔ َ ٩
یک ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َّ
رش ٕ
یک یَ ِز َٓ ٌُ ُط َٗا ََٟ ٩ِ ٣َ ٢ب ٔ َص ث َ ِو َب ُط ِض َزة ٕأَ َِ ٟب َش ُط اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ثَ ِوبّا ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اٟظام ٔ ِّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢فٔي َحذٔیثٔ َ ٔ
َّب ٓ ٔیطٔ ا٨َّ ٟا ُر
َزا َد ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َواَ َ ٧ة ث ُ َّ ٥تُ َ٠ض ُ

دمحم نب یسیع ،اوبوعاہن ،دمحم نب یسیع ،رشکی ،امثعؿ نب ایب زرہع اہمرج ےس رفاتی ےہ ہک (رشکی اس دحثی وک رموفاع ایبؿ رکےت
ںیہ) ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن رہشت اک ڑپکا انہپ اہلل اعتیل ایقتم ےک رفز اےس فاسی یہ ڑپکا
انہپںیئےگ۔ایبوعاہنےناینپرفاتیںیمہیااضہفایکہکرھپاںیمسآگڑھباکدںیےگ۔

رافی  :دمحمنبیسیع،اوبوعاہن،دمحمنبیسیع،رشکی،امثعؿنبایبزرہعاہمرج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رہشتفانؾفومندےکےیلےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 629

راوی ٣ :شذد ےن ابوًوا٧ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َٗا َ ٢ثَ ِو َب ََ ٣ذ َّٕ ٟة
دسمدےناوبوعاہنےسرفاتیایکہکاہللاعتیلاےسذتلاکڑپکاانہپںیئےگ۔
رافی  :دسمدےناوبوعاہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رہشتفانؾفومندےکےیلےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 630

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،ابونرض ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ثابت ،حشا ٪بً ٩لیہ ،ابي ٨٣یب ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رض َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّذثَ َ٨ا َح َّشا ُ ٪بِ ُٔ ًَ ٩ل َّی َة ًَ ِ ٩أَبٔي ُٔ ٨٣یبٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
ا ُِ ٟح َز ٔش ِّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تظَ َّب َط بٔ َ٘ ِوُ َٓ ٕ ٦ض َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥

امثعؿنبایبہبیش،اوبرضن دبعارلنمحنباثتب،اسحؿنبہیطع،ایببینم،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای سجصخش ےن یسک وقؾ یکاشمتہب اایتخریک ،اھکےنےنیپ ابلس ،رےنہ نہس ںیم وت فہ ایہن ںیم
ےسوہاگایقتمںیماسےکاسھترشحوہاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبرضندبعارلنمحنباثتب،اسحؿنبہیطع،ایببینم،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افؿافرابولںاکاننہپاسیکےہ؟
ابب  :ابلساکایبؿ
افؿافرابولںاکاننہپاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 631

راوی  :یزیذ بْ ٩اٟذ بً ٩بذاہلل ،حشين بًَّ ٩ي ،اب ٩ابي زائذہ٣ ،ؼٌب ب ٩طیبہ ،ػٔیہ ب٨ت طیبہ ،حرضت ًائظہ رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

یذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َو ُح َشي ِ ُن بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ
ُِ ٣ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩ط ِی َب َة ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
ِکیَّا
ِٔ ٣ز ْن َُ ٣ز َّح َْ ٩ِ ٣ٔ ١ط ٌَز ٕأَ ِس َو َد و َٗا َ ٢حُ َشي ِ ْن َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩ز َ ٔ

سیدی نب اخدل نب دبع اہلل ،نیسح نب یلع ،انب ایب زادئہ ،بعصم نب ہبیش ،ہیفص تنب ہبیش ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہرشتفیالےئوتآپےکمسجرپاکیوخترورتایسہابولںیکاچدریھت۔
رافی  :سیدینباخدلنبدبعاہلل،نیسحنبیلع،انبایبزادئہ،بعصمنبہبیش،ہیفصتنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
افؿافرابولںاکاننہپاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 632

راوی  :ابزا٫ی ٥بًَ ٩لء ،اس٤اًی ١بً ٩یاغً٘ ،ی ١ب٣ ٩ذرک٤ٟ٘ ،ا ٪بً ٩ا٣زً ،تبہ بً ٩بذاٟشَّ٠م رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًُِ ٩ت ِ َب َة بِ ٔ٩
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔء اٟزُّبَ ِیذ ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
غ ًَ ًَِٔ٘ ٩ی ٔ ١بِ ِٔ ٣ُ ٩ذرٔ َٕ ٤َ ِ٘ ُٟ ٩ِ ًَ ٞ
ََّم َٗا َ ٢ا ِس َتَ ِٜش ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٜ َٓ ٥َ ٠شأِي َْ ِیظَ َتي ِ ٔن َٓ َِ َ٘ ٠ذ َرأَیِ ُتنٔي َوأََ٧ا أَ َِ ٛسي أَ ِػ َحابٔي
اٟشِّ ٔ ٠
ًَ ِب ٕذ ُّ
اربامیہنبالعء،اامسلیعنبایعش،لیقع نبدمرک،امقلؿنباعرم،ہبتع نبدبعایملسلریضاہللاعتیلہنع ےتہک ںیہہک ںیم ےن یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڑپکا بلط ایک ےننہپ ےک ےیل وت آپ ےن ےھجم اتکؿ ےک دف ڑپکے انہپےئ افر ںیم کشیب اےنپ آپ وک
داتھکیافرںیماےنپاسںویھںںیمرتہبنیڑپکےفاالاھت۔
رافی  :اربامیھنبالعء،اامسلیعنبایعش،لیقعنبدمرک،امقلؿنباعرم،ہبتعنبدبعایملسلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
افؿافرابولںاکاننہپاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 633

راوی ٤ً :ز بً ٩و ،٪ابوًوا٧ہٗ ،تادہ ،ابوبزدہ ،حرضت ابوبزدہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َد َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي أَبٔي یَا بُن َ َّي َِ ٟو َرأَیِت َ َ٨ا َوِ َ ٧ح َُ٧ ٍَ ٣َ ٩ب ٔ ِّی َ٨ا َػََّّي اہللُ

اٟش َ٤ا ُئ َح ٔش ِب َت أَ َّ ٪رٔی َح َ٨ا رٔیحُ َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِذ أَ َػابَت ِ َ٨ا َّ
اٟـأ ِ ٔ٪
رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،اتقدہ،اوبربدہ،رضحتاوبربدہریض اہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکھجمےسریمےفادلےناہکہکاےریمے
ےٹیب ارگ مت ںیمہ روسؽ اہلل ےک اسھت د ےتھک اس احؽ ںیم ہک کشیب مہ رپ ابرش ربیس وہیت وت مت ہی ایخؽ رکےت ہک رامری دبوب رکبویں
فریغہیکدبوبےہ(ویکہکنمہاھکؽفریغہےتنہپےھتوتاپینزپےنےسرکبویںیکدبوبآیتےہ۔)
رافی  :رمعنبوعؿ،اوبوعاہن،اتقدہ،اوبربدہ،رضحتاوبربدہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
افؿافرابولںاکاننہپاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 634

راوی ٤ً :زو بً ٩و٤ً ،٪ار ب ٩زاذا ،٪ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

ک ذٔی َیزَ َ ٪أَص َِذی إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َا ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٔ ٠٣َ ٪
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُ ٩زاذ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َّّ ٠ة أَ َْ َذ َصا ب ٔ َث ََلثَ ٕة َوثَ ََلث ٔي َن َبٌٔي َّا أَ ِو ثَ ََل ٕث َوثَ ََلث ٔي َن َ٧ا َٗ ّة َٓ َ٘بََٔ ٠ضا

رمعفنبوعؿ،امعرنبزاذاؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکلرفامےتںیہہکذیسیؿےکابداشہےنروسؽاہللےک
اپساکیوجڑاڑپکادہہیےکوطررپاجیھبوجاسےنافٹنایافاینٹنںدےرکرخدیااھتوتآپےناےسوبقؽرفامای۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،امعرنبزاذاؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

افؿافرابولںاکاننہپاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 635

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادًَّ ،ي ب ٩زیذ ،اسح ٙبً ٩بذاہلل ب ٩حارث،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ہلل
ث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي ا ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وػا َٓأَص َِذا َصا إلٔ َي ذٔی یَزَ َ٪
ْٔش َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِطت َ ََی حُ َّّ ٠ة بٔب ٔ ِـ ٌَ ٕة َوً ِ ٔ
یّ ُ٠َٗ ٩
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،یلع نب زدی ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی
وجڑاڑپکارخدیا سیبےسزادئافاینٹنںدےرکرخدیاافررھپاےسذیسیؿےکابداشہوکدہہی جیھدای۔(اسہفحتےکوعضںیم۔آپ
وجیھبدہہیوبقؽرفامےتاساکوعضرضفردےتی)
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،یلعنبزدی،اقحسنبدبعاہللنباحرث،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
افؿافرابولںاکاننہپاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 636

٣وسي ب ٩س٠امی ،٪ابِ٣ ٩يَہ ،ح٤یذ ب ٩ہَل ،٢ابوبزدہ
راوی ٣ :وسي ب ٩اسٌ٤ی ،١ح٤ادٰ ،

وسي َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔذ بِ ٔ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َ
َخ َج ِت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا إ ٔ َز ّارا َُٔ٠یوّ ا ٔ٤َّ ٣ا ی ُِؼ َ ٍُ ٨بٔا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤وَ ٔ ٛش ّ
ائ ٔ٩ِ ٣
ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي ب ُ ِز َد َة َٗا ََ ٢د َُِْ ٠ت ًََّ َي ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓأ ِ َ
َّاٟتٔي ی َُش٤وَ َ ٧ضا ا ِ٠َ ٤ٟب ََّذ َة َٓأَٗ َِشِ ٤ت بٔاہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٥٠ب ٔ َف ف ٔي َص َذیِ َّٔ ٩
اٟث ِوبَي ِ ٔن
َ
ُ
َ
ُّ

ومیسنباامسلیع،امحد،ومٰیسنبامیلسؿ،انب ریغہ ،دیمنبالہؽ،اوبربدہرفامےتںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےکاپس
ایگ وت اوہنں ےن اکی ومےٹ ڑپکے اک دنبہت اکنال وج ہک نمی ںیم انبای اجات اھت افر اکی اچدر ےسج ملیددہ اک انؾ دای اجات اھت سپ رضحت اعہشئ
ریض اہلل اعت یلہنع ےن مسق اھکرک رفامایہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس اؿ دف ڑپکفں ںیم ےھتہکآپیک رفح رابرک  ضب وہ
یئگ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،امحد،ومٰیسنبامیلسؿ،انب ریغہ ،دیمنبالہؽ،اوبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
افؿافرابولںاکاننہپاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 637

راوی  :ابزاہی ٥بْ ٩اٟذ ،ثور ب٤ً ٩ز ب ٩یو٧ص بٗ ٩اسًْ ،٥ک٣ہ٤ً ،ارہ ابوز٣یً ،١بذاہلل بً ٩باض

ْٔک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ أَبُو ث َ ِو ٕر ا ِٔ ٠ِ َ َٟب ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ا َِ َ ٟامیم ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ً ِ ٔ
ئ ا ِِ َ٘ ٟو َ٦
َحورٔیَّ ُة أَ َت ِی ُت ًًَ ٔ ٠یا َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢ائِتٔ َص ُؤ ََ ٔ
ُز َِ ٣ی َٕ ١ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َخ َج ِت ا ُِ َ ٟ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َ

ض
ض َر ُج َّل َجّ ٔ٤یَل َجضٔي َّا َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ََٓ٠ب ٔ ِش ُت أَ ِح َش َ٣َ ٩ا یَُٜو ُ ٩ِ ٣ٔ ٪حُ َ ١ٔ ٠ا َِ ٟی ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أَبُو ُز َِ ٣ی َٕ ١وک َ َ
وَّ َ ًََّ ٪ي َِ َ٘ ٟذ َرأَیِ ُت ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ک َیا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َٓأ َ َت ِی ُت ُض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا َِ ٣ز َح ّبا ب ٔ َ
ض َ٣ا َص ٔذظ ٔ ا ُِ ٟح َُّ ٠ة َٗا َ٣َ ٢ا َتٌٔیبُ َ
اس ُ ٥أَب ٔي ُز َِ ٣ی ٕ ١س َٔ٤ا ُک بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔي
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َ٣َ ٩ا یَُٜو ُ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ُِ ٟح ََٗ ١ٔ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود ِ
اربامیہنباخدل،وثرنبرمعنبویسننباقمس،رکعہم،امعرہاوبزلیم،دبعاہللنبابعسرفامےتںیہہکبجرحفری(وخارج)اکہنتف
رشفعوہاوتںیمرضحتیلعےکاپسآایوتاوہنںےنھجمےسرفامایہکمتاؿولوگںےکاپساجؤ(ابت تیرکےنےکےیل)وتںیم
ےننمیےکرتہبنیوجڑفںںیمےسبسےسااھچوجڑاانہپ۔اوبزلیمےتہکںیہہکرضحتانبابعساکیوخترورتافرفہیجرمد
ےھت،انبابعسےتہکںیہہکسپںیماؿےکاپسآایوتفہےنہک ےگاےانبابعسمہآپوکوخشآدمدیےتہکںیہہیایکوجڑاےہ؟فہ

ےنہک  ےگ ہک ریمے افرپ ایک بیع اگلےت وہ کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رتہبنی وجڑا ےنہپ وہےئ داھکی وجڑفں
ںیمےس۔
رافی  :اربامیہنباخدل،وثرنبرمعنبویسننباقمس،رکعہم،امعرہاوبزلیم،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زخر(وجاکیریمشیڑپکاےہ)اکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
زخر(وجاکیریمشیڑپکاےہ)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 638

راوی ً :ث٤ا ٪ب٣ ٩ح٤ذً ،بذاٟزح ٩٤بً ٩بذاہلل ،اح٤ذ بً ٩بذاٟزح٩٤

ص ُّی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ اٟزَّاز ُّٔی ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اِط ا َِ ٟب ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اْلِ َُّ ٔ ٤َ ِ ٧
اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي أَ َِْ َ ََِٔي أَبٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َس ٌِ ٕذ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُج َّل بٔبُ َخ َاری ًََّ َي َب ِِ َٕ ٠ة بَ ِی َـا َئ ًََِ ٠یطٔ
اَ ٪و ِاْل ٔ ِْ َبا ُر فٔي َحذٔیثٔطٔ
یضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َُِ ٟٔى ًُ ِث ََ ٤
ً َٔ٤ا َُ ٣ة َْزٓ ٕ َس ِو َدا ُئ َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢شاَ ٔ ٧

امثعؿ نبدمحم،دبعارلنمح نب دبعاہلل،ادمح نبدبعارلنمح ےسرفاتی ےہہکفہرفامےتںیہہکںیم ےناخبرا ںیماکی آدیم وکداھکی
ہکاکیدیفسرچخرپوساراھتافرایسہزخاکامعہمابدناھوہااھت،فہےنہکاگلہکہیامعہمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمانہپایےہ۔
(ہیاخصلرمشیاکںیہنوہاتہکلبافینرمشیوہاتےہ)
رافی  :امثعؿنبدمحم،دبعارلنمحنبدبعاہلل،ادمحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
زخر(وجاکیریمشیڑپکاےہ)اکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 639

راوی ً :بذاٟوہاب ب٧ ٩حذہ ،بْش ب ٩بْکً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩یزیذ ب ٩جابز

یذ بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًَ ٔل َّی ُة بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٗا َ٢
ْش بِ ُ ٩بَ ِْکٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َخی َ٣ا ََّ ٛذبَنٔي أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٥ٕ ٨ِ َُ ٩اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕأَ ِو أَبُو َ٣إ ٔ ٟک َواہللٔ یَْ ٔ٤
ين أ ُ ِ َ

َِک َ َلَک ّ٣ا َٗا َ ٢یُ َِ ٤ش ُخ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
و ٪ا َِ ٟخزَّ َوا ِٔ َ ٟ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٟ ٢یُٜو ٩ِ ٣ٔ َّ٩َ٧أ ُ َّ٣تٔي أَٗ َِو ْاَ ٦ی ِش َتحٔ َُّ ٠
َح َیز َوذ َ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو
وَ ٪نٔ ِّشا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ْٔش َ
آَخ َ
َق َد ّة َو َْ َ٨از َٔیز إلٔ َي یَ ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوً ِ ُ
َُ
وَ ٔ ٪

أَ ِٛثََُ َٟب ٔ ُشوا ا َِ ٟخزَّ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَْ َ ٧ص َوا ََِ َ َٟا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب

دبعاولاہب نب دجنہ ،رشب نب رکب ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس اوباعرم ای اوبامکل ےن ایبؿ ایک ہک دخا یک مسق
دفرسیمسقہکاوہنںےنھجم ےسوھجٹںیہنوبالہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکریمی
اتمںیمایسیاوقاؾوہںیگوجزخاافررمشیوکالحؽرکںیلےگافررھپھچکالکؾرفامایافررفامایہکاؿںیمےسضعبخسموہاجںیئےگ
دنبرافرزنخرییکلکشںیمایقتمکت۔
رافی  :دبعاولاہبنبدجنہ،رشبنبرکب،دبعارلنمحنبسیدینباجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمشیےننہپاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 640

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

اب
اب َرأَی حُ ََّ ٠ة ٔسي َ ََا َئ ً ٔ َِ ٨ذ بَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔذٔ تُ َبا َُ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو ا ِطت َ ََیِ َت َص ٔذظ ٔ ََٓ٠ب ٔ ِش َت َضا یَ ِو َ ٦ا ِٟحُ ٌَُ ٤ةٔ َوَِ ٠ٟٔو ِٓ ٔذ إٔذَا َٗ ٔذ ُ٣وا ًََِ ٠ی َ

َخة ٔث ُ ََّ ٥جا َئ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ضا ُح َ١ْ ٠
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا یََِ ٠ب ُص َص ٔذظ ٔ َََ َْ ََ ٩ِ ٣ل َُ َٟ ٚط فٔي ِاْل ٔ َ
یضا َو َٗ ِذ َُِٗ ٠ت فٔي حُ َّٔ ٠ة ًُ َلارٔ َد َ٣ا َُِٗ ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َٓأ َ ًِ َلی ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
اب َٔ ٨ِ ٣ضا حُ َّّ ٠ة َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٛش ِو َتَ ٔ ٨
ْشکّا ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
اب أَ ّْا َُ ٟط ُٔ ِ ٣
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِ ِّٔي  ٥َِ ٟأَ ُِ ٛش ََ ٜضا َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا ََٓ َٜشا َصا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ

دبعاہللنبہملسم ،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعرفامےتںیہہک رضحترمعریضاہللاعتیلہنع نباطخبےن اکیریمشی وجڑادجسمےک
درفازہ رپ رففتخ وہات وہا داھکی وت رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اکش آپ ہی رخدی ےتیل افر اےس ہعمج ےک رفز افر فوفد
ےسالماقتےکفتقےتنہپبجفہآپےکاپسآںیئ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایکشیبہی(رمشی)فہاتنہپےہسج
اکآرختںیمھچک ہصحںیہن وہاترھپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایس مسقےکدنچوجڑےآےئوتاؿںیم ےساکی
آپےنرضحترمعریضاہللاعتیلہنعوکدےدایوترضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
آپہیےھجم انہپرےہںیہافرکشیبآپاطعرد(انیمصخش)ےکوجڑےےکابرےںیمہہکےکچںیہ(ہکفہصخشاےسےنہپاگسجاک
آرخت ںیمھچک ہصحںیہن)وت روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک ںیم ےن ںیہمتہی اسےیل ںیہندایہک اےس متونہپ سپ
رضحترمعریضاہللاعتیلہنع نباطخبےنفہوجڑااےنپاکیاھبیئوکوجرشمکاھت،انہپدای۔رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےس
یہیہصقوقنمؽےہاوہنںےنرفامایہکاربتسؼاکوجڑااھتافررھپایسںیمرفامایہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحترمع
ریضاہللاعتیلہنعوکدةیجاکاکیہبجاجیھبافررفامایہکاےسرففتخرکےکاینپرضفرتوپریرکف۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

رمشیےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 641

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبذاہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز

اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک
یب ب ٔ َضا َحا َج َت َ
أَبٔیطٔ ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗا َ ٢حُ َُّ ٠ة إ ٔ ِس َتَ ِ ََ َٕ ٚو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ ب ٔ ُح َّبةٔ د ٔ َیبا ٕد َو َٗا ََ ٢تبٔی ٌُ َضا َو ُت ٔؼ ُ
ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،رمعف نب احرث ،انب اہشب ،اسمل ،دبع اہلل ،رضحت انب رمع ےس یہی ہصق وقنمؽ ےہ اوہنں ےن
رفامای ہک اربتسؼ اک وجڑا اھت افر رھپ ایس ںیم رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک دةیج اک
اکیہبجاجیھبافررفامایہکاےسرففتخرکےکاینپرضفرتوپریرکف۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،رمعفنباحرث،انباہشب،اسمل،دبعاہلل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 642

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادً ،اػ ،٥ابوًث٤ا٪

ا ٪اِ ٨َّ ٟضذ ِّٔی َٗا ََ َٛ ٢ت َب ًُ َ٤زُ إلٔ َي ًُت ِ َب َة بِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕذ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ْ ٥اْلِ َ ِح َو ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ا ٪صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا أ ُ ِػبُ ٌَي ِ ٔن َوثَ ََلثَ ّة َوأَ ِر َب ٌَ ّة
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔإ ٔ ََّ َ٣ا ک َ َ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اعمص ،اوبامثعؿ ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہبتع نب رفدق وک اھکل ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےنرمشیےکےننہپےسعنمرفامایےہاالہیہکاساسرطحوہاجےئ،دفالگناینیتالگناینیتایاچرالگنےکربارب۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اعمص،اوبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 643

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،طٌبہ ،ابوًو ،٪ابوػاٟح،

رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِو َٕٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َػإ ٔ ٟح یُ َح ِّذ ُث ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ ُ ِص ٔذ َی ِت
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َ
َ
َّ
َّ َّ
َفأَیِ ُت ا َِ َِ ٟـ َب فٔي َو ِجضٔطٔ َو َٗا َ ٢إِٔ ِّي ٥َِ ٟ
إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٥َ ٠حُ ٠ة ٔسي َ ََا َئ َٓأ ِر َس َ ١ب ٔ َضا إلٔ َ َّي ََٓ٠ب ٔ ِشت َُضا َٓأ َت ِی ُت ُط َ َ
َ
َطتُ َضا بَي ِ َن ن َٔشائٔي
أ ُ ِر ٔس ِ ١ب ٔ َضا إَِٔ ٟی َ
ک َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا َوأَ ََ ٣زِٔي َٓأ َ ِ
امیلسؿنبرحب،ہبعش،اوبوعؿ،اوباصحلےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکیریمشیڑپکےاکوجڑادہہیایکایگ
وتآپےنفہےھجمدایوتںیمےناےسنہپایل ،سپںیمآپےکاپسآایوتںیمےنآپےکرہچہرابرکرپہصغےکارثاتدےھکیسپ
آپےنرفامایہکںیمےنہیریتےاپساسےیلںیہناجیھبہکوتاےسنہپےلآپےنےھجممکحدایوتںیمےناےساینپوعروتںںیم
میسقترکدای۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،ہبعش،اوبوعؿ،اوباصحل،
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ابب  :ابلساکایبؿ
ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 644

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،ابزاہی ٥بً ٩بذاہلل ب ٩ح٨ين ،اپ٨ے واٟذ سے وہ ،حرضت ًَّي ب ٩ابي كاٟب ِک ٦اہلل وجہہ

َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َّ
ِقائ َ ٔة فٔي
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
رف َو ًَ َِ ٩ت َخ ُّت ٔ ٥اٟذ َص ٔب َو ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ
اٟز ُٛو َٔ
ُّ

یبنعق ،امکل ،انعف ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،اےنپفادل ےس فہ ،رضحت یلع نب ایب عابل رکؾ اہللفہہج رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہل فملسےنقشیےکےننہپےسافررفصعمےک ےننہپےسافروسےنیکاوگنیھٹ ےننہپےسافرروکعںیمرقات رکےنےس
عنمرفامایےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،انعف،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،اےنپفادلےسفہ،رضحتیلعنبایبعابلرکؾاہللفہہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 645

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابزاہی ٥بً ٩بذاہلل ب ٩ح٨ينًَّ ،ي ب ٩ابي كاٟب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َی ٌِنٔي ا ِِ ٤َ ٟز َوز َّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن

َّ
َّ
اٟز ُٛو َٔ
ِقائَةٔ فٔي ُّ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َٗا َ ٩ِ ًَ ٢ا َِ ٔ ٟ
اٟش ُحود ٔ
َو ُّ
ادمحنبدمحم،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،یلع نبایبعابلریضاہللاعتیلہنعےسایسدنسےسیہیدحثی
وقنمؽےہ۔اسںیمہیےہہکروکعافروجسددفونںاکذرکایکےہ
رافی  :ادمحنبدمحم،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،یلعنبایبعابلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 646

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز ،ابزاہیً ،٥بذاہلل

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ب ٔ َض َذا َزا َد َو ََ أَُٗو َُ َ ٧ ٢ضا ُ٥ِ ٛ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمع،اربامیہ،دبعاہللےس یہیدحثیرمفیےہاانتااضہفےہہکاوہنںےنہیرفامایہکںیمںیہناتہک
ہکںیہمتعنمایک۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمع،اربامیہ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 647

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادًَّ ،ي ب ٩زیذ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

اٟزؤ ٦أَص َِذی إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٔ ٠٣َ ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ک ُّ
رف ََٓ٠ب ٔ َش َضا ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ٢
ض ََٓ٠ب ٔ َش َضا َٓ َٜأَِِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي یَ َذیِطٔ َت َذبِ َذبَا ٔ ٪ث ُ ََّ ٥ب ٌَ َث ب ٔ َضا إلٔ َي َج ٌِ َ ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ش ُت َ٘ ّة ُٔ ٩ِ ٣س ُِ ٨ذ ٕ
ٔیک اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي
أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِِّٔي  ٥َِ ٟأ ُ ًِ ٔلَ َٜضا َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ ِػ َ ٍُ ٨ب ٔ َضا َٗا َ ٢أَ ِر ٔس ِ ١ب ٔ َضا إلٔ َي أَْ َ
ومیسنباامسلیع،امحد،یلعنبزدی،اسننبامکلےسرفاتیےہہکرفؾےکابداشہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدنسس
اک اکی وچہغ دہہی اجیھب وت آپ ےن اےس انہپ سپ وگای ہک ںیم آپ ےک اہوھتں وکدھکی راہ وہںہک ادرھ ادرھ لہ رےہ ےھت رھپ آپ ےن
اےسرضحترفعج وک جیھ دایوت اوہنںےناےسنہپایلرھپ فہآپ ےکاپسآےئ وت یبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہک ںیم
ےنںیہمت اس ےیلںیہن دایہک متاےسنہپولاوہنں ےن رعض ایک ہک رھپںیم اس اکایکرکفں؟ وتآپ ےنرفامایہک اےساےنپاھبیئ
اجنیشوک جیھدف۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،یلعنبزدی،اسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 648

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذ ،روح ،سٌیذ ب ٩ابي رعوبہٗ ،تادہ ،حش ٩ب٤ً ٩زا ٪ب ٩حؼين،

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن أَ َّٔ َ ٧ ٪ب َّي
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َ ُ

َحیز ٔ َٗا ٢وأَ ِو َ٣أ َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢أَ ِر َُ ٛب اْلِ ُ ِر ُج َو َ
رف َو ََ أَ َِ ٟب ُص ا َِ ٔ٤َ٘ ٟ
یؽ ا َِ َّٔ َٜ ٤ُ ٟ
ٕ بٔا َِ َ ٔ َ ٟ
اَ ٪و ََ أَ َِ ٟب ُص ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ َ
ٔیذ أ ُ َر ُظ
ا َِ ٟح َش ُ ٩إلٔ َي َج ِی ٔب َٗٔ ٔ٤
ٔیب اِّ ٟز َجا ٔ ٢ر ْ
ٔیب اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َِ ٟو ْ ََ ٪رٔیحَ َٟطُ َٗا ََ ٢سٌ ْ
ٔیح ََ َِ ٟو ََٟ ٪طُ أَََ َوك ُ
یؼطٔ َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢أَََ َوك ُ
َخ َج ِت َٓأ َ َّ٣ا إٔذَا کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨ذ َز ِو ٔج َضا َٓ َِ ٠ت َّلی َِّب ب ٔ َ٤ا َطائ َ ِت
ٔیب اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َح َُ٠٤وا َٗ ِو َٟطُ فٔي ك ٔ
ئ ًََّ َي أََ َّ ٧ضا إٔذَا َ َ
دلخمنباخدل،رفح،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،نسحنبرمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہک ںیم اروغین رگن (یک زنی) رپ وسار ںیہن وہات وہں ،افر ہن یہ رفصعم (زرفعاؿ رگن اک ڑپکا) اتنہپ وہں افر ہن یہ صیمق اتنہپ وہں
سج ںیم رمشی اگل وہ ،نسح ےن وج رافی ںیہ اینپ صیمق ےک رگةیؿ یک رطػ ااشرہ ایک۔ افر رفامای ہک ربخدار رمدفں یک وخوبش فہ ےہ
سجںیموبوہرگنہنوہ،رفامایہکوعروتںیکوخوبشفہےہسجںیمرگنوہوبہنوہ۔دیعسنبرعفہبےتہکںیہہکوعروتںےکابرے
ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ومحمؽ ےہ اس ابت رپ ہکبج فہ رھگ ےس ابرہ ےلکن اہتبل ارگ فہ اےنپ وشرہ ےک اپس وہ وت
وج،یساچےہوخوبشاگلےل۔
رافی  :دلخمنباخدل،رفح،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،نسحنبرمعاؿنبنیصح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 649

راوی  :یزیذ بْ ٩اٟذ بً ٩بذاہلل ب٣ ٩وہبٔ٣ ،ـ ،١ابٓ ٩ـاٟہً ،یاغ بً ٩باض

ض
غ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ ١ی ٌِنٔي ابِ َََ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ًَِ ٩یَّا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي أَ َِْ َ َََ٧ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
اَف َ ُ٨ٟٔؼَّ َِّي
َخ ِج ُت أََ٧ا َو َػاح ْٔب لٔي یُِٜن َي أَبَا ًَا ٔ٣ز ٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
ا ِٟٔ٘ت ِ َباِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن َی ٌِنٔي ا َِ ٟض ِی َث َ ٥بِ ََ ٩طف ٕٓٔي َٗا ََ َ ٢

اػ ُض َِ ٥ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِزد ٔ یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو َریِ َحاَ َ ٧ة ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َحابَةٔ َٗا َ ٢أَبُو ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ٓ ََش َب َ٘نٔي َػاح ٔ ٔبي إلٔ َي
بٔإٔیَِ ٠یا َئ َوک َ َ
اُّ َٗ ٪
ا ِِ ٤َ ٟشحٔذٔ ث ُ ََّ ٥رد ٔ ِٓ ُت ُط َٓ َحَِ ٠ش ُت إلٔ َي َج ِ٨بٔطٔ ٓ ََشأ َ َٟنٔي َص ِ ١أَ ِد َر َِ ٛت َٗ َؼ َؽ أَبٔي َریِ َحاَ َ ٧ة ُُِٗ ٠ت ََ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َی ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ٢

رش َوا َِ ٟو ِط َٔ ٥واِ ٨َّ ٟت ٕٔ َو ًَ ََِ٣ُ ٩ا َٔ ٌَ ٣ة اَّ ٟز ُج ٔ ١اَّ ٟز ُج َ ١بٔ َِي َِ ٔ ٔط ٌَا ٕر َو ًَ ِ٩
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٕ ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ْش ًَ ِ ٩ا َِ ٟو ِ ٔ
رحی ّزا
رحی ّزا ِٔ ٣ث َ ١اْلِ َ ًَا ٔج ٔ ٥أَ ِو َی ِح ٌَ ََ ًََّ ١ي َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ َ ٔ
 ١فٔي أَ ِس َٔ ٔ ١ث َٔیابٔطٔ َ ٔ
ََُ٣ا َٔ ٌَ ٣ة ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔا ِِ ٤َ ٟزأَ َة بٔ َِي َِ ٔ ٔط ٌَا ٕر َوأَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ ١اَّ ٟز ُج ُ

رف َد بٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ص َذا
ض ا َِ ٟخا َت ٔ ٥إ ٔ ََّ ٔ ٔ ٟذی ُسَِ ٠لا َٕٗ ٪ا َ ٢أَبُو َدا ُود َّأ ٟذی َت َ َّ
ِٔ ٣ث َ ١اْلِ َ ًَا ٔج َٔ ٥و ًَ ِ ٩اِ ٨ُّ ٟض َبي َو ُر ُٔ ٛ
وب ا٤ُ ٨ُّ ٟورٔ َوُٟبُو ٔ
ِک ا َِ ٟخا َت ٔ٥
ا َِ ٟحذٔیثٔ ذ ٔ ِ ُ
سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ ،لضفم ،انب اضفہل ،ایعش نب ابعس ےتہک ںیہ ہک ںیم افر ریمے اسھت اکی اصبح نج یک
تینک اوباعرم یھت افر فہ ہلیبق اعمرف ےک ےھت تیب ادقملس ںیم امنز زپےنھ ےک ےیل ےلکن افر اس زامہن ںیم تیب ادقملس ےک فاظع
اوبراحیہناحصہبںیمےساکیاصبحےھتوجہلیبقازدےکرےنہفاےلےھت۔اوبانصحلےتہکںیہہکریمااسیھتھجمےسےلہپدجسمچنہپ
ایگرھپاسےکدعبںیماچنہپافراس ےکولہپںیمھٹیبایگاس ےنھجمےسوپاھچہکایکمتےن اوبراحیہنریضاہللاعتیلہنعاکفظعفریغہ
اپایںیم ےناہکہکںیہن۔فہ ےنہکاگلہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےندسزیچفںےس عنمرفامایےہ۔فرش(داوتنںوک سھگرک
ابرکی رکےن ےس)۔ مسج وگدےن ےس۔ ابؽ اڑیھکےن ےس۔ اکی رمد اک دفرسے رمد ےک اسھت اگنن وہ رک ریغب ڑپکے ےک وسےن
ےس۔ اس ابت ےس ہک رمد اےنپ ڑپکے ےک ےچین (دانم یک ہگج) رمشی اگلےئ ویمجعں یک رطح۔ ای ومڈنوھں یک ہگج رمشی اگلےئ
ویمجعں یک رطح۔ ولٹ امر افر اغرت رگی ےس۔ وتیچں یک اھکؽ رپ ےنھٹیب ( افر اس یک زنی فریغہ انبےن ےس) ا۔ افرابداشہ ےک العفہ
یسکافریکاوگنیھٹےننہپےس(اقیض،فیتفم،وجااکحؾفاتففیرپرہماگلےتںیہفہیھبابداشہےکمکحںیمںیہ)۔
رافی  :سیدینباخدلنبدبعاہللنبومبہ،لضفم،انباضفہل،ایعشنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 650

راوی  :یحیي ب ٩حبیب ،روح ،ہظا٣ ،٦ح٤ذً ،بیذہًَّ ،ي حرضت ًَّي

َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّذثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤ذ ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
یذ َة ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ٧ ٢ه ٔ َي ًَ َِ ٣َ ٩یاث ٔز ٔ
اْلِ ُ ِر ُج َوا ٔ٪
ییحینببیبح،رفح،اشہؾ،دمحم،دیبعہ،یلعرضحتیلعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفامای۔عنمرفامایاروغاینزنیرپےنھٹیبےس
رافی  :ییحینببیبح،رفح،اشہؾ،دمحم،دیبعہ،یلعرضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 651

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز٣ ،ش ٥٠ب ٩ابي ابزاہی ،٥طٌبہ ،ابواسح ،ٙہبيَہًَّ ،ي رضي اہلل

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥اََ َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙص َُبي ِ ََ َة ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢ضأِي
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّْ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َت َّٔ ٥
ئ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوا ِٔ٤ٟیث َ ََة ٔا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
صفحنبرمع،ملسمنبایباربامیہ،ہبعش،اوبااحسؼ ،ریبہہ ،یلعریضاہللرفامےتںیہہک وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ےھجم
عنم رفامای ےہوسےن یک اوگنیھٹ ےس افر قشی (ریمشی ڑپکا)ےننہپ ےس افر رسخ زنی (رپوسار وہےن) ےس (اس ےیل ہک اؿ زیچفں ےس
آدیمربکتموہاجاتےہ)۔
رافی  :صفحنبرمع،ملسمنبایباربامیہ،ہبعش،اوباقحس،ریبہہ،یلعریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

ریمشیڑپکےیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 652

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ابزہی ٥ب ٩سٌذ ،اب ٩طہاب ،زہزی ،رعوہ،

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اب اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِِ ُ ٩
یؼ ٕة ََ ٟضا أَ ًِ ََل ْ٨َ َٓ ٦وَ َز إلٔ َي أَ ًِ ََل َٔ ٣ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اذِ َصبُوا
اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػََّّي فٔي ََْ ٔ٤
یؼتٔي َص ٔذظ ٔإلٔ َي أَبٔي َج ِض َٕٓ ٥إَٔ َّ ٧ضا أَ َِ ٟض ِتنٔي آنّٔٔا فٔي َػ ََلت ٔي َوأِتُؤِي بٔأَِ٧ب ٔ َحاَّ ٔ ٧یتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو َج ِض ٕ ٥بِ ُُ ٩ح َذ ِی َٔ َة ٔ ٩ِ ٣بَنٔي
ب ٔ َخَ ٔ٤

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
آَخ َ
ًَذ ِّٔی بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ َُٔ ٩اَ ٥ٕ ٔ ٧ح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة فٔي َ ٔ
یَٗ ٩اُٟوا َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ِ َ ٧ح َو ُظ َواْلِ َ َّو ُ ٢أَ ِط َب ٍُ

ومیسنباامسلیع،اربمیہنبدعس،انباہشب،زرہی،رعفہےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناکیشقنم
اچدر ںیم امنز زپیھ اس ےک شقن فاگنر وک د ےتھک رےہ بج السؾ ریھپا وت رفامای ہک ریمی ہی اچدر ےل اجؤ اوبمیہج ےک اپس اس ےیل ہک
ن ِی َّت ِی ِة(ریغب شقن فاگنر فایل) ےل آؤ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک
اس ےن ےھجم ریمی امنز ںیم وہل ںیم وغشمؽ رکدای افر اس ےس ِثَ ْ ِ َ
اوبمہجنبذحہفیینبدعینببعکےکرفدںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اربمیہنبدعس،انباہشب،زرہی،رعفہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شقنمافررمشییکالسیئفاےلڑپکفںیکااجزت
ابب  :ابلساکایبؿ
شقنمافررمشییکالسیئفاےلڑپکفںیکااجزت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 653

ًیسي ب ٩یو٧صِ٣ ،يَہ ب ٩زیادً ،بذاہلل ،ابوً٤زو اس٤اء ب٨ت ابوبْک جو حرضت اس٤اء ب٨ت ابوبْک ٛے آزادہ
راوی ٣ :شذدٰ ،
ِکدہ َُل ٦ت٬ے

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي ََةُ بِ ُ ٩زٔ َیاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ أَبُو ًُ ََ ٤ز َِ ٣ول َي أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔي بَ ِْکٕ َٗا َ٢
اطت َ ََی ثَو ّبا َطأ ِ ٔ٣یا ََفأَی ٓ ٔیطٔ َْی ّلا أَ ِح٤ز َ َ
اٟشو ِٔ ٚ
ک ََ ٟضا َٓ َ٘اَِ ٟت َیا
ِک ُت ذََ ٔ ٟ
ِ
َرأَیِ ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز فٔي ُّ
َف َّد ُظ َٓأ َت ِی ُت أَ ِس َ٤ا َئ ٓ ََذ َ ِ
ِ ََ َ
ً َ
َ
رف َجي ِ ٔن
َخ َج ِت ُج َّب َة كَ َیاَ ٔ ٟش ٕة َُٔ ِٜ٣و َٓ َة ا َِ ٟح ِی ٔب َوا ِل٤َّ ُٜي ِ ٔن َوا ِِ َ ٟ
َجارٔ َی ُة َ٧اؤٟٔینٔي ُج َّب َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِ َ
ب ٔ ِّ
اٟذ َیبا ٔد
دسمدٰ،یسیعنبویسن ،ریغہنبزاید،دبعاہلل،اوبرمعفاامسءتنباوبرکبوجرضحتاامسءتنباوبرکبےکآزادرکدہالغؾےھترفامےتںیہ
ہکںیمےنرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعوکابزارںیمداھکیہکاوہنںاشیمڑپکارخدیاوتاسںیمداھکیہکرسخداھاگےہوتاےس
فاسپرکدای۔سپںیمرضحتاامسءےکاپسآایافراساکاؿےسذترکہایکفہاینپابدنیےسےنہکںیگلےھجمروسؽاہللاکہبجرابرکال
رک دف وت اس ےن اکی ایطیسل ڑپکے اک ہبج اکنال سج ےک رگةیؿ افر دفونں آشیتیوں ںیم رمشی اگل وہا اھت افر اس ےک آےگ ےھچیپ یک
رطػیھبرمشیاھت۔
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن ،ریغہنبزاید،دبعاہلل،اوبرمعفاامسءتنباوبرکبوجرضحتاامسءتنباوبرکبےکآزادہرکدہالغؾےھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
شقنمافررمشییکالسیئفاےلڑپکفںیکااجزت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 654

راوی  :اب ٩نٔی ،١زہيَ ،حؼیًْٕ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ُْ َؼ ِی ْ
َحیز ٔ َو َس َذی َّ
َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥٠
اٟث ِو ٔب ٓ َََل بَأ ِ َض بٔطٔ
َحیز َٔٓأ َ َّ٣ا ا ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠َ ٌَ ٟا ِٔ َ ٟ
اٟث ِو ٔب ا ِِ ٤ُ ٟؼ َ٤تٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َ ٟ
َ
انبلیفن،زریہ،دصیف،رکعہم،انبابعسےسرفاتیےہہککشیبیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےنوتاخصلرمشیےک ڑپکے
ےننہپوکعنمرفامایےہافرفہشقنفاگنررمشیےکافررمشیےکاتےنفاالڑپکاوہوتاسںیموکیئرحجںیہنےہ۔
رافی  :انبلیفن،زریہ،دصیف،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکذعریکفہجےسرمشیاننہپاجزئےہ
ابب  :ابلساکایبؿ
یسکذعریکفہجےسرمشیاننہپاجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 655

راوی  :نٔیَّيً ،یسي ،اب ٩یو٧ص ،سٌیذ ب ٩ابي رعوبہٗ ،تادہ ا٧ص

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ر َّْ َؽ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي َی ٌِنٔي ابِ َ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َحیز فٔٔي َّ
رف ٔ ٩ِ ٣ح َّٕٔ ٜة کَاِ َ ٧ت بٔض ٔ َ٤ا
ٖ َو٠ٟٔزُّبَي َِ ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟوأ ٦فٔي ٗ ُُٔ ٤ؽ ا ِٔ َ ٟ
اٟش َ ٔ
بف
یلی،یسیع،انبویسن ،دیعس نبایبرعفہب،اتقدہاسن ےس رفاتیےہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحت دبعارلنمح
نبوعػوکافررضحتزریبنباوعلؾوکاحتلرفسںیمرمشییکصیمقےننہپیکااجزتاطعرفامیئاساخرشیکفہجےسوجاؿدفونںوک
یھت۔
بف
رافی  :یلی،یسیع،انبویسن،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہاسن

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

وعروتںےکےیلرمشیےننہپاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکےیلرمشیےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 656

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث ،یزیذ ب ٩ابي حبیب ،ابي آ٠حً ،بذاہلل ب ٩رزًَّ ،ي ب ٩ابي كاٟب

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي أَ َِٓ٠حَ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ز َُریِز ٕ َی ٌِنٔي
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رحی ّزا َٓ َح ٌَ َ٠طُ فٔي یَٔ٤یٔ٨طٔ
ا َِِ ٟآ ٔق ٔ َّي أَُ َّ ٧ط َسَّ ٔ ًََّ ٍَ ٔ٤ي بِ َ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ب َّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َْ َذ َ ٔ

رح ْاَ ًََّ ٦ي ذُ ُٛورٔ أ ُ َّ٣تٔي
َوأَ َْ َذ َذصَ ّبا َٓ َح ٌَ َ٠طُ فٔي ٔط َ٤أٟطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذیِ َٔ َ ٩

ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،ایباحلف،دبعاہللنبرز،یلعنبایبعابلےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رمشی وک اےنپ داںیئ اہھت ںیم راھک افر وسان ےل رک اےس اےنپ ابںیئ اہھت ںیم راھک رھپ رفامای ہک ہی دفونں زیچںی ریمی اتم ےک
رمدفںرپرحاؾںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،ایباحلف،دبعاہللنبرز،یلعنبایبعابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکےیلرمشیےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 657

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤اٛ ،٪ثيَ بً ٩بیذ ،ب٘یہ٣( ،ظہور تابعي)

اَ ٪و َٛثٔيَُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ ا ِٟحٔ ِٔ ٤ؼیَّا َٔ َٗ ٪اَ َح َّذثَ َ٨ا بَ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیذ ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّذثَ ُط أَُ َّ ٧ط َرأَی ًََّ َي أ ُ ِّ ٦ک ُ ُِ ٠ثوٕ ٦ب ٔ ِ٨تٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ُ ِز ّدا ٔسي َ ََا َئ َٗا ََ ٢و ِّ
اٟشي َ ََا ُئ ا َِ ٤ُ ٟـ َّ ٍُ ٠بٔا َِ٘ ٟزِّ
رمعفنبامثعؿ،ریثکنبدیبع،ہیقب(،وہشمراتہ ی)رفامےتںیہہکرضحتاسننبامکلےناؿےسایبؿایکہکاوہنںےنرضحتاؾ
وثلکؾریضاہللاعتیلہنعتنبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافرپ اکیریمشیاچدردیھکی۔رافیےتہکںیہہکاس ںیمرمشییک
داھرایںںیھت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ریثکنبدیبع،ہیقب(،وہشمراتہ ی)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکےیلرمشیےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 658

راوی  :نص بًَّ ٩ي ،ابواح٤ذ ٣شٌزً ،بذا٠٤ٟک ،ب٣ ٩یرسہ٤ً ،زو ب ٩دی٨ار ،جابز

رس َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِ٩
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ َی ٌِنٔي اٟزُّبَي َِ َّٔی َح َّذثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
َجابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٨ِ َ ٧زًُٔطُ ًَ ِ ٩ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا َٔ ٪وَ٧تَُِ ُٛطُ ًََّ َي ا َِ ٟح َوارٔی َٗا َِ ٣ٔ ٢ش ٌَ ْز ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ ُِ ٨ط ََٓ ٥َِ ٠ی ٌِز ٔ ِٓطُ
رصننبیلع،اوبادمحرعسم،دبعاکلمل ،نبرسیمہ،رمعف نبدانیر،اجرب رفامےتںیہہکمہاےس (رمشیوک) ڑلوکںےس چنیھکایل رکےتےھت
افر ڑلویکں رپ رےنہ دےتی ےھت۔ رعسم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےناس دحثی ےک ابرے ںیمرمعفنب دانیر ےس وپاھچ وت فہ اےس ںیہن ناچہؿ
ےکس۔

رافی  :رصننبیلع،اوبادمحرعسم،دبعاکلمل،نبرسیمہ،رمعفنبدانیر،اجرب
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمیاچدرےکایبؿںیم
ابب  :ابلساکایبؿ
ینمیاچدرےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 659

راوی  :ہذبہ بْ ٩اٟذ ،ہ٤اٗ ،٦تادہ ،ا٧ص َف٣اےت ہیں ٛہ ہ ٥ےن حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ا ٪أَ َح َّب إلٔ َي
ضکَ َ
َح َّذثَ َ٨ا ص ُِذبَ ُة بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ اْلِ َ ِزد ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا ْٔلَٕ َ ٧ص َی ٌِنٔي ابِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ُّی اَ ٠ِّ ٟبا ٔ

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو أَ ًِ َح َب إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟحَٔ َ ََةُ

دہہبنباخدل،رامؾ،اتقدہ،اسنرفامےتںیہہکمہےنرضحتاسننبامکلےساہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوکاسنابلس
زایدہوبحمباھتایوکؿاسزایدہدنسپاھت،رفامایہکربحہ۔(اکیینمیاچدرسجںیمداھرایںوہیتںیہ)۔
رافی  :دہہبنباخدل،رامؾ،اتقدہ،اسنرفامےتںیہہکمہےنرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسڑپکفںاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
دیفسڑپکفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 660

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيًَ ،بذاہلل بً ٩ث٤ا ٪بْ ٩ثی ،٥سٌیذ ب ٩جبيَ ،ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ٪بِ َٔ ُْ ٩ث ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟب ُشوا ٔ ٩ِ ٣ث َٔیابٔ ٥ِ ُٜا ِٟب َ َی َ
اق َٓإَٔ َّ ٧ضا َْٔ ٩ِ ٣ي َِ ٔث َٔیابَٔ ٥ِ ُٜو َُ٨ِّٔ ٛوا ٓ َٔیضا َِ ٣و َتا َُ ٥ِ ٛوإ ٔ ََّْ ٪ي ِ ََ

أَ َِ ٛحالِٔ ٥ُ ُٜاْل ٔثُِ ٔ٤ذ َی ِحُ٠و ا َِ ٟب َص َویُ ِ٨ب ٔ ُت َّ
اٟظ ٌِ َز
َ

ادمحنبویسن،زریہ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،دیعسنبریبج،انبابعسرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہک اےنپ ڑپکفں ںیم ےس دیفس ڑپکے انہپ رکف اس ےیل ہک فہ اہمترے رتہب ڑپکے ںیہ افر اس ںیم اےنپ رمدفں وک نفک دای رکف۔ افر
کشیباہمترےرسومںںیمےسرتہبنی،ادمثےہہکاگنہوکزیترکاتےہافرابولںوکااگاتےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپاےنڑپکفںاکدوھانافراصػرھتسارانہرضفریےہ
ابب  :ابلساکایبؿ
رپاےنڑپکفںاکدوھانافراصػرھتسارانہرضفریےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 661

راوی  :نٔیَّي٣ ،شٜين ،اوزاعيً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،اوزاعي ،حشا ٪بً ٩لیہ٣ ،ح٤ذ بٜ٨٣ ٩ذر ،جابز بً ٩بذاہلل

ٔين ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ح و َح َّذث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
ا٪
یٍ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ِ َ ٧ح َو ُظ ًَ َِ ٩ح َّش َ
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ِٔ ٣شْ ٜ
َّ
َّ
َ
َفأَی َر ُج َّل َط ٌٔ ّثا
بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢أ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

اَ ٪ص َذا
َٗ ِذ َت َ َّ
اب َو ٔس َخ ْة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا ک َ َ
رف ََ ٚط ٌِزُ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا ک َ َ
آَخ َو ًَ ِ٠یٔطٔ ث َٔی ْ
اَ ٪یحٔ ُذ َص َذا َ٣ا ی َُش ِّ ٩ُ ٜبٔطٔ َط ٌِ َز ُظ َو َرأَی َر ُج َّل َ َ

َیحٔ ُذ َّ ٣
 ١بٔطٔ ثَ ِوبَطُ
ائ َی ِِ ٔش ُ

بف
یلی ،نیکسم ،افزایع ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،افزایع ،اسحؿ نب ہیطع ،دمحم نبدکنمر ،اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرامرےاپسرشتفیالےئوتاکیآدیموکداھکیہکرپادنگہاحؽافررھکبےوہےئابؽےکاسھتےہ،وترفامایہکایکہی
وکیئ ایسی زیچ ںیہن اپات سج ےس اےنپ ابولں وک وکسؿ اچنہپےئ افر اصػ رےھک۔ افر اکی آدیم وک داھکی ہک اس ےک ڑپکے ےلیم ےلیچک
ےھت ،رفامای ہک اےس وکیئ ایسی زیچ رسیم ںیہن سج ےس ہی اےنپ ڑپکفں وک دوھ ےکس۔(افصیئ اامیؿ اک ہصح ےہ افر االسؾ فاظتف اھکیسات
ےہ۔ابلساکیتمیقوہانرضفریںیہناصػرھتساوہانرضفریےہ)۔
بف
رافی  :یلی،نیکسم،افزایع،امثعؿنبایبہبیش،افزایع،اسحؿنبہیطع،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رپاےنڑپکفںاکدوھانافراصػرھتسارانہرضفریےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 662

راوی  :نٔیَّي ،زہيَ ،ابواسح ،ٙابواحوؾ ،اپ٨ے واٟذ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ثَ ِو ٕب
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
یَٗ ٙا ََٓ ٢إٔذَا
ُدو َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢أََ ٟ
اَٗ ٢ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِّی ا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا َِ َٗ ٢ذ آ َتأِي اہللُ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔ ١وا َِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟوا َِ ٟخ ِی َٔ ١واَّ ٟزٗ ٔ ٔ
َک َْ ٣

ِکا َ٣تٔطٔ
آ َتا َک اہللُ َّ ٣اَ َٓ ِ٠ي ُ ََ أَثَزُ ن ٌِٔ َٔ ٤ة اہللٔ ًََِ ٠ی َ
ک َو َ َ

بف
یلی،زریہ،اوبااحسؼ،اوباوحص،اےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکفہےتہکںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلیم
ڑپکفںںیماحرضوہاوتآپےنرفامایہکایکریتےاپسامؽےہ؟ںیمےنرعضایکیجاہں۔وپاھچہکایکامؽےہ؟ںیمےناہکاہللےن
ےھجمافٹن،رکبی،وھگڑےافرالغؾفریغہبسھچکدےراھکےہرفامایہکبجاہللےنےھجتامؽدایےہوتاچےہہکاہللیکتمعناکارث

ریتےافرپاظرہوہافراسیکزعتیھباظرہوہ۔
بف
رافی  :یلی،زریہ،اوباقحس،اوباوحص،اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زردرگنںیمرےگنوہےئڑپکےاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
زردرگنںیمرےگنوہےئڑپکےاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 663

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،بيً ،بذاٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤ذ ،زیذ اب ٩اس ،٥٠اب٤ً ٩ز

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِ ٩زیِ ٕذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
َی ِؼبُ ُّ ِ ٔ ٟح َی َت ُط بٔاٟؼ ِ َّ
رفة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
رفة ٔ َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط َ ٥َ ٔ ٟت ِؼبُ ُّ ب ٔ ُّ
رفة ٔ َحتي َت َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ث َٔیاب ُ ُط ُّٔ ٩ِ ٣
اٟؼ ِ َ
اٟؼ ِ َ
ُّ َ

اَ ٪ی ِؼبُ ُّ ث َٔیابَطُ ک ُ ََّ ٠ضا َحتَّي ً َٔ٤ا ََ ٣تطُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِؼبُ ُّ ب ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜط ِی ْئ أَ َح ُّب إَِٔ ٟیطٔ َٔ ٨ِ ٣ضا َو َٗ ِذ ک َ َ

دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،دبعازعلسی ،انب دمحم ،زدی انب املس ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اینپ
داڑیھوکزردرگنرکےتےھت،یتحہکاؿےکڑپکےیھبزردوہےتےھتوتاؿےساہکایگہکآپزردرگنےسویکںرےتگنوہ؟وت
اوہنںےنرفامایہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس راگنرکےت ےھتافر وضحر
ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وکاس ےس زایدہ وکیئ رگن دنسپ ںیہن اھت افر یھبک آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس اےنپ ڑپکفں یھب راگن
رکےتےھتاسرےےکاسرےاہیںکتہکاانپامعہمیھب
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،دبعازعلسی،انبدمحم،زدیانباملس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زبسرگناکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
زبسرگناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 664

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧صً ،بیذاہلل ،اب ٩ایاز ،ابور٣ثہ،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إٔیَاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا إٔیَا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َ ٍَ ٣أَبٔي ِ َ ٧ح َو أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
َّ
رضیِ ٔ٩
َفأَیِ ُت ًََِ ٠یطٔ ب ُ ِز َدیِ ٔ ٩أَ ِْ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

ادمحنبوی سن،دیبعاہلل،انباایز،اوبر،ہث،رفامےتںیہہکںیماےنپفادلےکاسھتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػالچوت
ںیمےنداھکیہکآپےکافرپدفزبساچدرںیںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،دیبعاہلل،انباایز،اوبر،ہث،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسخرگناکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرگناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 665

ًیسي ب ٩یو٧ص ،ہظا ٦بُ ٩از٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اپ٨ے دادا
راوی ٣ :شذدٰ ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩ا َِِ ٟازٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا ََ ٢ص َب ِل َ٨ا ٍََ ٣

ک
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ثََّ ٔ ٨ی ٕة َٓا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َ َّي َو ًََّ َ َّي َریِ َل ْة َُّ َ ٣
رض َج ْة بٔا ِِ ٌُ ٟؼ ُ ٔ
رف َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص ٔذظ ٔ اَّ ٟزیِ َل ُة ًََِ ٠ی َ
وَ ٪ت ُّّ ٨ورا َُ ٟض َِ َ٘ َٓ ٥ذ ِٓت َُضا ٓ ٔیطٔ ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟذ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَ ِب َذ اہللٔ َ٣ا ٓ ٌَََِ ٠ت
ٓ ٌََ َزٓ ُِت َ٣ا َ ٔ
ِک َظ َٓأ َ َت ِی ُت أَصَِّٔي َوص َُِ ٥ی ِش ُحزُ َ
ئ
ک َٓإُٔ َّ ٧ط ََ بَأ ِ َض بٔطٔ َ ٨ِّ ٠ٟٔشا ٔ
اَّ ٟزیِ َل ُة َٓأ َ َِْ َ َِتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ََ ٛش ِو َت َضا َب ٌِ َف أَصَِ ٔ ٠

دسمدٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ نب اغز ،رمعف نب بیعش ،اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی اھگیٹ ےس ےچین ارتے وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی رطػ اافتلت رفامای
ریمے افرپ اکی ومیٹ اچدر یھت وج زرد رگن ںیم ریگن وہیئ یھت ،سپ آپ ےن رفامای ہک ہی ایک اچدر ےہ اہمترے افرپ۔ سپ ںیم ےن
ناچہؿ ایل آپ یک انوگاری وک۔ ںیم اےنپ رھگ فاولں ےک اپس آای وت فہ دنتفر وک آگ ےس ڑھباک رےہ ےھت سپ ںیم ےن فہ اچدر اس ںیم
د کنیدیرھپںیماےلگرفزوضحرےکاپساحرضوہاوتآپےنرفامایہکاےدبعاہلل۔متےناساچدراکایکایک؟سپںیمےنوضحروک
اسےکابرےںیمربخدیرفامایہکوتےناےنپرھگفاولںںیمےسیسکوکویکںںیہنانہپدی۔ویکہکنوعروتںوکاسےکےننہپںیموکیئ
رحجیہن۔
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنباغز،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاےنپدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرگناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 666

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪وٟیذ ،ہظا ٦ابُ ٩از،٦

رض َج ُة َّاٟتٔي َِ ٟی َش ِت ب ٔ ُ٤ظَ ب ٌََّ ٕة َو ََ
ا ٪ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢صٔظَ ْاَ ٦ی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟازٔ ا َِّ َ ٤ُ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

ا َِ ٤ُ ٟو َّر َدةُ

رمعفنبامثعؿ،فدیل،اشہؾانباغزؾ،ےتہکںیہہکرضمہجےکینعمںیہہکہنابلکلداتکہوہارسخوہہنابلکلالگیبوہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فدیل،اشہؾانباغزؾ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرگناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 667

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩ث٤ا ،٪اس٤اًی ١بً ٩یاغ ،رشحبی ١ب٣ ٩ش ،٥٠طٌٔہً ،بذاہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

اِّ ٪
رش ِحبٔی َ ١بِ ِٔ ٣ُ ٩شُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠طٔ ٌَِ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
غ ًَ َِ ُ ٩
اؾ َٗا ََ ٢رآِٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ًََّ ٔ ٕٓي اِ ٠ُّ ٟؤُٟؤٔ ُّی أ ُ َرا ُظ َو ًََّ َ َّي ث َ ِو ْب َِ ٣ؼبُوْْ بٔ ٌُ ِؼ ُرفٕ
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َ
رح ِٗ ُت ُط َٗا َ ٢أَ َٓ ََل
رح ِٗ ُت ُط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َػ ََ ٌِ ٨ت ب ٔ َث ِوب ٔ َ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِ َ
َُ ٣و َّر ْد َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َٓأ ِ َ
رف
ََ ٛش ِو َت ُط َب ٌِ َف أَ ِصَ ٔ ٠
ک َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ث َ ِو ْر ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢و َّر ْد َوكَا ُو ْض َٗا َِ ٌَ ٣ُ ٢ؼ َ ْ

دمحم نب امثعؿ ،اامسلیع نب ایعش ،رشلیبح نب ملسم ،ہعفش ،دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنےھجم داھکیہکاوبیلعےتہکںیہہکریماایخؽےہہکاساحؽںیمہکبجھجمرپزردرگناکڑپکااھتاکلہالگیباملئ۔وضحرےنرفامای
ہک ہی ایک ےہ؟ سپ ںیم الچ افر اےس الجدای (ہک وضحر ےک وساؽ ےس انوگاری وسحمسیک) سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامایہکمتےناس ڑپکےاکایکایک؟ںیمےنرعضایکہکاےسںیمےنالجدایےہرفامایہکوتےناےساےنپرھگفاولں ںیمےسیسکوک
ویکں ںیہن انہپدای۔ اامؾ اوبداؤ رفامےت ںیہ ہک اےس وثر ےن اخدل ےس رفاتی ایک وت ومرد اہک (ینعی الگیب املئ) ہکبج عاؤس ےن اینپ
رفاتیںیمرفصعماہک(ینعیزرد)۔
رافی  :دمحمنبامثعؿ،اامسلیعنبایعش،رشلیبحنبملسم،ہعفش،دبعاہللنبرمعفنباعص

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

ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرگناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 668

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩حزابہ ،اسح ،ٙارسائی ،١ابو یحیي ی٣ ،حاہذً ،بذاہلل ب٤ً ٩ز،

 ٩ِ ًَ ١أَبٔي َی ِحیَي ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
رسائ ٔی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩حزَابَ َة َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙی ٌِنٔي ابِ َُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َِْ ٠ًَ ١یطٔ ثَ ِوبَا ٔ ٪أَ ِح ََ ٤زا ََٔ ٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّد ًََِ ٠یطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب زحاہب ،ااحسؼ  ،ارسالیئ ،اوبییحی ،اجمدہ ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش
ذگرااسےکافرپدفرسخڑپکےےھتسپاسےنالسؾایکوتوضحرےنالسؾاکوجابںیہندای۔
رافی  :دمحمنبزحاہب،اقحس،ارسالیئ،اوبییحیی،اجمدہ،دبعاہللنبرمع،
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرگناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 669

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،وٟیذ ،ابٛ ٩ثيَ٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز بً ٩لاء،

ئ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
ئ أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ َی ٌِنٔي ابِ ََٛ ٩ثٔيَ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َفأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َس َ ٕ
بَنٔي َحارٔث َ َة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ َٗا ََ َ ٢
رف َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي َر َواحٔ٨َ ٔ ٠ا َو ًََّ َي إٔبٔ٨َ ٔ ٠ا أَ ِٔ ٛش َی ّة ٓ َٔیضا ُْ ُی ُون ً ٔ ِض ٕ ٩حُ ِْ ٤ز َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَََ أَ َری َص ٔذظ ٔ
َّ َّ
َّ
رف َب ٌِ ُف إٔبٔ٨َ ٔ ٠ا َٓأ َ َْ ِذَ٧ا اْلِ َ ِٔ ٛش َی َة
رسا ًّا ِ َ٘ ٔ ٟو َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠حتي َن َ َ
ا ُِ ٟح َِ ٤ز َة َٗ ِذ ًَ َِ ٠ت٨َ ٤ِ ُ٘ َٓ ٥ِ ُٜا ٔ َ
َٓ َ٨زَ ًِ َ٨ا َصا ًَ َِ ٨ضا
دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیل ،انبریثک،دمحمنبرمعنباطعء ،رفامےتںیہہکمہولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاکی
رفسںیمےلکنوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرامرےاجکفںافرافوٹنںرپداھکیہکرسخافؿیکالسویںفاےلاپالؿںیہافر
ڑپکے ںیہ سپ وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک ایک ںیم ہی رسیخ وت ںیہن دھکی راہ مت رپ ہی اغبل آیئگ ےہ سپ مہولگ
زیتیےسڑھکےوہےئگوضحرےکرفامؿیکفہجےسیتحےکرامرےضعبافٹناھبگڑھکےوہےئسپمہےنفہڑپکےےلرک
اےنپافوٹنںےساٹہایل۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،فدیل،انبریثک،دمحمنبرمعنباطعء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرگناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 670

راوی  :ابً ٩وٖ٣ ،ح٤ذ ب ٩اس٤اًی ،١ابً ٩وٖ ،اس٤اًی ،١ؿ٤ـ ٥ب ٩زرًہ ،رشیح بً ٩بیذ ،حبیب بً ٩بیذ

ٖ َّ
ٖ َّ
اٟلائ ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
َقأِ ُت فٔي أَ ِػ ٔ ١إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا َ٢
اٟلائ ُّٔي َو َ َ
رحیِثٔ بِ ٔ ٩اْلِ َبَ ِّح َّ
اٟشٔ٠یح ٔ ِّي أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ٩ِ ٣
رشیِحٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّذثَنٔي َؿ َِ ٤ـ َْ ٥ی ٌِنٔي ابِ َ ٩ز ُِر ًَ َة ًَ َِ ُ ٩
یب بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ َِ ُ ٩

بَنٔي أَ َس ٕذ َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت یَ ِو ّ٣ا ً ٔ َِ ٨ذ َزیِ ََ ٨ب ا َِ ٣زأَة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٩ن ِؼبُ ُّ ث َٔیابّا ََ ٟضا ب ٔ ََ ِِ ٤زة ٕ َٓب َ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ُ٩
ک َزیِ َُ ٨ب ًَِ ٤َ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ک إٔذِ كَ َِ ٠َ ًَ ٍَ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َرأَی ا َِ ِِ ٤َ ٟز َة َر َج ٍَ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِت ذََ ٔ ٟ
ََ ٛذَ ٔ ٟ

ِک َظ َ٣ا ٓ ٌَََِ ٠ت َٓأ َ َْ َذ ِت َٓ َِ َشَِ ٠ت ث َٔیابَ َضا َو َو َار ِت ک ُ َُّ ١ح َِ ٤زة ٕث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ذ َ ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ر َج ٍَ َٓاكَّ َ٤َّ ٠َ َٓ ٍَ ٠ا َ ٥َِ ٟی َز َط ِیئّا َد َْ َ١
انبوعػ ،دمحم نباامسلیع ،انبوعػ،اامسلیع،

ضمض

م نب زرہع،رشحی نبدیبع،بیبح نبدیبع ےتہکںیہ ہکونبادسیک اکی وعرت

ےناہکہکںیماکیرفزرضحتزبنیزفہجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسیھتافرمہاؿےکڑپکےرسخرگنےسرگنریہ
ںیھت مہ اس احؽ ںیم ےھت ہک ااچکن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اسےنم ومندار وہےئ سپ بج رسخ رگن یک یٹم
دیھکیوتفاسپولٹےئگبجرضحتزبنیےنہیاعمہلمداھکیوتفہاجؿںیئگہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانراک یوکاس
لمعیکفہجےس۔سپاوہنں ےنفہڑپکےےیل افراںیہن دوھڈاالافررہرطحیکرسیخ اسرپ ےساپھچدیرھپ بجروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسولےٹوتاھجاکنافرھچکںیہنداھکیوتادنردالخوہےئ۔
رافی  :انبوعػ،دمحمنباامسلیع،انبوعػ،اامسلیع،

ضمض

منبزرہع،رشحینبدیبع،بیبحنبدیبع

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

رسخرگنیکااجزتاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرگنیکااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 671

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابي اسح ،ٙبزاء،

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ط َط ٌِ ْز
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ََِ َ َٟا ٔ
ئ َٗا َ ٢ک َ َ
َی ِبَ ُّ ُ٠ط ِح ََ ٤ة أُذُِ َ ٧یطٔ َو َرأَیِ ُت ُط فٔي ُح َّٕ ٠ة َح َِ ٤زا َئ  ٥َِ ٟأَ َر َط ِیئّا َٗ ُّم أَ ِح َش َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ط
صفحنبرمع ،ہبعش،ایبااحسؼ،رباء،رفامےتںیہہکیبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک ابؽرابرکآپےکدفونںاکونںیکرچیب

کتےبملےھتافرںیمےنآپوکرسخوجڑےںیمداھکیںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسزایدہنیسحیسکوکںیہنداھکی۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،ایباقحس،رباء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرگنیکااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 672

راوی ٣ :شذد ،ابوٌ٣اویہ ،ہَل ٢بً ٩ا٣ز،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤نّي
َی ِخ ُل ُب ًََّ َي َب ِِ َٕ ٠ة َو ًََِ ٠یطٔ بُزِ ْد أَ ِح َ٤زُ َو ًََّ ٔ ٌّي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َ٣ا َُ ٣ط ی ٌَََُُِّ ًَ ُِ ٨ط

دسمد ،اوباعمفہی ،الہؽنب اعرم،رفامےتںیہہکںیم ےن وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہل فملسوکینم ںیماکیرچخرپ ہبطخدےتیوہےئ
داھکی افر آپ ےک افرپ اکی رسخ اچدر یھت افر رضحت یلع ریض اہلل آپ ےک اسےنم ےھت وج آپ یک آفاز دفرسفں کت اچنہپ رےہ
ےھت۔
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،الہؽنباعرم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسہرگناکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ

ایسہرگناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 673

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،ہ٤اٗ ،٦تادہْ٣ ،طًٖ ،ائظہ رضي اہلل تٌالي

ْط ٕ
ٖ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َػ َُ ٌِ ٨ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩

َّ
اٟؼ ٔ
اُ ٪ت ٌِحٔبُطُ
وٖ َٓ َ٘ َذٓ ََضا َٗا ََ ٢وأَ ِح ٔشبُطُ َٗا ََ ٢وک َ َ
رع ََٔ ٓ ٚیضا َو َج َذ رٔیحَ ُّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ُ ِز َد ّة َس ِو َدا َئ ََٓ٠ب ٔ َش َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

اٟزِّی ُح َّ
اٟلی َِّب ُة

دمحمنبریثک،رامؾ،اتقدہ،رطمػ،اعہشئریضاہللاعتیلرفامیتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلاکیایسہرگن
یک اچدر ریگن وضحرےن اےس انہپ بج آپ وک ہنیسپآای وت آپ ےناس ںیم ےس افؿیک دبوب وسحمس رفامیئ سپ اےس د کنی دای۔ رافی
ےتہکںیہہکریماایخؽاھتہکافرہییھبرفامایہکآپوکاپزیکہوخوبشتہبدنسپیھت۔
رافی  :دمحمنبریثک،رامؾ،اتقدہ،رطمػ،اعہشئریضاہللاعتیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکفںےکدانماکذرک
ابب  :ابلساکایبؿ
ڑپکفںےکدانماکذرک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 674

راوی ً :بیذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ،ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،یو٧ص بً ٩بیذ ًبیذہ ابي ْذاغ ،ابي ت٤ی٤ہ ،جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

غ ًَ ِ ٩أَبٔي
ِقش ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ َِْ َ َََ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی َذ َة أَبٔي ْ َٔذا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا َِ ُ ٟ

َّم ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َی ٌِنٔي ابِ َُ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُِ ٣ح َتبٕ بٔظَ ِٕ ٠َ ٤ة َو َٗ ِذ َو َٗ ٍَ ص ُِذب ُ َضا
َتَ ٔ٤یَ ٤ة ا ُِ ٟض َح ِی ٔ ِّ
ًََّ َي َٗ َذ َِ ٣یطٔ
دیبعاہللنبدمحم،امحدنبہملس ،ویسننبدیبع دیبعہایبدخاش،ایبتمبمہ،اجربریضاہللاعتیل ہنع ےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہہک
ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک اپس احرض وہا وت آپ ڑپکفں وک ےٹپل وہےئ وکوہلں ےک لب ےھٹیب ےھت افر ڑپکے اک دانم
آپےکدقومںںیمزپاوہااھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدمحم،امحدنبہملس،ویسننبدیبعدیبعہایبدخاش،ایبتمبمہ،اجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعہماکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
امعہماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 675

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ابوزبيَ
راوی  :ابو وٟیذ٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہیٰ ،٥

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیذٔ َّ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١اُٟوا َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ٪
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠د َْ ََ ًَ ١ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ََ َّٜ ٣ة َو ًََِ ٠یطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َدا ُئ
اوبفدیل،ملسمنباربامیہ،ومٰیسنباامسلیع،امحد،اوبزریبےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرکمہمںیمحتفہکم
ےکاسؽدالخوہےئ(حتفےکدعب)وتآپےکرسرپایسہرگناکامعہمدنباھوہااھت۔
رافی  :اوبفدیل،ملسمنباربامیہ،ومٰیسنباامسلیع،امحد،اوبزریب

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

ابب  :ابلساکایبؿ
امعہماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 676

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،ابواسا٣ہ٣ ،شاور ،جٌرف ،ب٤ً ٩زو ب ٩رحیث،

رحیِ ٕث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٣ُ ٩شاو ٔ ٕر ا َِ ٟو َّرا َٔ ٩ِ ًَ ٚج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
َّ
َّ
َطٓ ََضا بَي ِ َن َٛتٔٔ َِیطٔ
أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ًََّ ٥َ ٠ي ا َِ ٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟو ًََِ ٠یطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َدا ُئ َٗ ِذ أَ ِرخَي َ َ
نسحنبیلع،اوبااسہم،اسمفر،رفعج،نبرمعفنبرحثی،رفامےتںیہہکںیمےنوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسوکربنمرپرشتفیرفام
داھکیافرآےکپرسرابرکرپایسہامعہماھتسجےکدفونںانکرفںوکآپےناےنپدفونںدنکوھںرپاکٹلایوہااھت۔
رافی  :نسحنبیلع،اوبااسہم،اسمفر،رفعج،نبرمعفنبرحثی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
امعہماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 677

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ٣ ،ح٤ذ ب ٩ربیٌہ ،ابوحش ،٩ابوجٌرف ب٣ ٩ح٤ذ بًَّ ٩ي ب ٩رکا٧ہ،

َّ
رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٩
یٌ َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِ ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ اٟث َ٘ف ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩رب ٔ َ
َّ
َّ
َص ًَ ُط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢رکَاُ َ ٧ة
ًََّ ٔ ِّي بِ ُٔ ٩رکَاَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َُّ ٪رکَاَ َ ٧ة َػ َار ََ أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠

ْشٔٛي َن ا ِ٤َ ٌَ ٟائ ٔ َُ ًََّ ٥ي ا ََِ َ٘ ٟلٔ ٔ ٧ص
َو َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُِ َ ٢ف ُ٣َ ٚا بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب رہعیب ،اوبنسح ،اوبرفعج نب دمحم نب یلع نب راکہن ،ےتہک ہ ہک راکہن ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
اقمہلب ایک اھچپڑےن اک۔ وت وضحر یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن راکہن وک اھچپڑ دای۔ راکہن ےتہک ںیہہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکہیرفامےت وہےئانسہکرامرےافرپرشمنیکےکدرایمؿرفؼوٹویپںافرامعہماکےہ،فہوٹیپرپامعہمںیہنےتنہپہکبجمہےتنہپ
ںیہاسےسولعمؾوہاہکامعہم،ریغبوٹیپےکںیہناننہپاچےیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرہعیب،اوبنسح،اوبرفعجنبدمحمنبیلعنبراکہن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
امعہماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 678

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩اس٤اًی٣ ،١ولي بني ہاطً ،٥ث٤ا ،٪س٠امی ٪بَ ٩خبوذ ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤بً ٩وٖ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َخبُو َذ َح َّذثَنٔي َط ِی ْخ
ا ٪ا َِ َِ ٟل َٔاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُّ َ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ٣َ ١ول َي بَنٔي َصا ٔط َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َی ُ٘و ُ٤َ ٤َّ ًَ ٢نٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َذََ ٟضا بَي ِ َن
َی َذ َّی َو ٔ٠ِ َْ ٩ِ ٣ف ٔي
دمحمنباامسلیع،ومیلینباہمش،امثعؿ،امیلسؿنبرخوبذ ،رضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےامعہمابدناھوتاےس(انکرفںوک)ریمےاسےنمافرریمےےھچیپاکٹلدای۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،ومیلینباہمش،امثعؿ،امیلسؿنبرخوبذ،رضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امصءیکرطحڑپکاےنٹیپلیکاممتعن
ابب  :ابلساکایبؿ
امصءیکرطحڑپکاےنٹیپلیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 679

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رف ٔجطٔ إلٔ َي َّ
ئ َویَ َِ ٠ب ُص ثَ ِوبَ ُط َوأَ َح ُذ َجأ٧ب َ ِیطٔ َْار ْٔد َویُِ٠قٔي ث َ ِوبَ ُط ًََّ َي
اٟش َ٤ا ٔ
َو َس َِّ ٔ ٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب َش َتي ِ ٔن أَ َِ ٪ی ِح َت ٔب َي اَّ ٟز ُج ُ
ٔ ِٔ ٣ُ ١ـ ّیا بٔ َ ِ

ًَاتٔ٘ٔطٔ
امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرطوقیںےسڑپکاےننہپوک
عنم رفامای۔ (اکی ہی ہک) اابتحء یک احتل ںیم ڑپکا ٹیپل رک سج ےس اس یک رشاگمہ آامسؿ کت لھک اجےئ ،دفرسے ہی ہک (ڑپکا اس
رطحےٹیپلہکایکساکیاجبنیلھکوہافرڑپکادنکےھرپڈاؽےل(سجںیمرتسلھکاجےناکادنہشیوہ)
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
امصءیکرطحڑپکاےنٹیپلیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 680

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ابوزبيَ ،جابز

ئ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ئ فٔي ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕذ
َو ًَ ِٔ ٩اَ ِحت َٔبا ٔ

ومیس نب اامسلیع،امحد ،اوبزریب ،اجرب ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امصء ےس افر اکی ڑپکے اابتحء ےس
عنمرفامایےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگةیؿالھکرےنھکاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
رگةیؿالھکرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 681

راوی  :نٔیَّي ،اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ ،رعوہ بً ٩بذاہلل ،اب ٩نٔی ١بٗ ٩ظيَ ،ابو٣ہٌ٣ ،١اویہ بَ ٩قہ اپ٨ے واٟذ

رع َوةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩نُٔ َِی ٕ ١ابِ ُُٗ ٩ظَ يَِ ٕ أَبُو ََ ٣ض ٕ١
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ُ ِ
ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ََُّ ُ ٩ق َة َح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َرص ِٕم ٔ٣ُ ٩ِ ٣زَیِ ََ ٨ة ٓ ََبا َی ٌِ َ٨ا ُظ
رع َوةُ ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت
یؼ ُط ِ ٤َُ ٟل َُٙ ٠اْلِ َ ِز َرارٔ َٗا َََ ٓ ٢با َی ٌِ ُت ُط ث ُ َّ ٥أَ ِد َُِْ ٠ت یَ َذ َّی فٔي َج ِی ٔب َٗٔ ٔ٤
َوإ ٔ ََّ ٔ٤َٗ ٪
یؼطٔ ٓ ََٔ ٤ش ِش ُت ا َِ ٟخا َت ََٗ ٥ا َِ ُ ٢
رحٕ َو ََ یُزَ ِّر َرا ٔ ٪أَ ِز َر َارص َُ٤ا أَبَ ّذا
ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو ََ ابِ َُ ٨ط َٗ ُّم إ ٔ ََّ ُِ ٣لَ ٔ ٠ق ِي أَ ِز َرارٔص َٔ٤ا فٔي ٔط َتا ٕ
ئ َو ََ َ ٓ

بف
یلی ،ادمح نب ویسن ،زریہ ،رعفہ نب دبع اہلل ،انب لیفن نب ریشق ،اوبمہل ،اعمفہی نب رقہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ

رفامےت ںیہ ہک ںیم ونب زمہنی یک اکی امجتع ےک اسھت وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےکاپس احرض وہا سپ مہ ےن وضحر یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاہھترپتعیبیکافرکشیبآپیک ضیمقاکرگةیؿالھکوہااھتسپ ںیمےنتعیب یکآپ ےس رھپاانپاہھتآپ
یکضیمقںیمڈاؽدایوتںیمےناخمتوبنت(وجآپیکرگدؿےسذراےچینیھت)وکاہھتےسسمایک۔رعفہ(وجاسدحثیےکرافی
ںیہ)ہک سپںیمےناعمفہیریضاہللاعتیلہنعافراؿےکےٹیبوکیھبکںیہنداھکیوساےئرگةیؿالھک،رسدی،رگیم،رہوممسںیمافر
ہنیہفہدفونں(رگةیؿدنبرکےنےکےیل)ڈنھگایںاگلایرکےتےھت۔
بف
رافی  :یلی،ادمحنبویسن،زریہ،رعفہنبدبعاہلل،انبلیفننبریشق،اوبمہل،اعمفہینبرقہاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسڈاھےنپناکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
رسڈاھےنپناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 682

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩داؤد ب ٩سٔیاً ،٪بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ

رع َوةُ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩دا ُو َد بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َِ ُ ٢
َح َّ
اٟوضٔي ََة ٔ َٗا ََٗ ٢ائ ٔ ْْٔ ١لَبٔي بَ ِْکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َص َذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وض فٔي بَ ِیت ٔ َ٨ا فٔي ٔ ِ َ ٧
اہللُ ًَ َِ ٨ضا بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠
َو َس َِّ٘ ٣ُ ٥َ ٠ب ٔ َّل َُ ٣ت َ٘ ٌِّّ ٨ا فٔي َسا ًَ ٕة  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜیأِت ٔی َ٨ا ٓ َٔیضا َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َتأِذ َََٓ ٪أُذ ٔ َُ َٟ ٪ط ٓ ََذ َْ َ١
دمحمنبداؤدنبایفسؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہرفامیتںیہہکاکیرمہبتمہاےنپرھگںیمدفرہپوکرگیمںیمےھٹیبےھتہکیسک
ےنہکفاےل ےن اہکہکرضحت اوبرکبریضاہللاعتیلہنعےس ہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیہ وجرسڈاھےپنوہےئرشتفیال
رےہ ںیہ اےسیفتق ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رامرے رھگ رشتفی ںیہن الےت ےھت سپ وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہل

فملسرشتفیالےئااجزتبلطیکسپااجزتدییئگوتآپدالخوہےئ۔
رافی  :دمحمنبداؤدنبایفسؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنبہتونخٹںےسےچیناکٹلےناکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
دنبہتونخٹںےسےچیناکٹلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 683

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ابي ُٔار ،ابور٣ی٤ہ ،اب٣ ٩حاٟذ ابوجزی ،جابز ب ٩س٠ی٥

َّ َ َ
َ
َّ َّ َ
َّ َ
یٕ بِ َُ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔي ُج َز ٓ ٕ
ی
اس ُُ ٤ط َ ٔ
َط ُ
َّم َوأَبُو َتَ ٔ٤یَ ٤ة ِ
َحذث َ٨ا َُ ٣شذ ْد َحذث َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩أبٔي َُٔٔارٕ َحذث َ٨ا أبُو َتَ ٔ٤یَ ٤ة ا ُِ ٟض َح ِی ٔ ُّ
اض ًَ َِ ٩رأِیٔطٔ ََ َی ُ٘و َُ ٢ط ِیئّا إ ٔ ََّ َػ َذ ُروا ًَ ُِ ٨ط ُُِٗ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗاُٟوا صَ َذا َر ُسو ُ٢
َجابٔز ٔبِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُج َّل َی ِؼ ُذ ُر اُ ٨َّ ٟ

ک َّ
ک َّ
ک َّ
اٟش ََل ُ٦
اٟش ََل َُٓ ٦إ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ی َ
اٟش ََل ُ ٦یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٗا ََ ََ ٢ت ُ٘ َِِ ٠ًَ ١ی َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت ًََِ ٠ی َ
َت ٔح َّی ُة ا ِ٤َ ٟیِّتٔ ُٗ َِّ ١
ک ُ ٌّْض ٓ ََذ ًَ ِو َت ُط َٛظَ َٔ ُط
ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أََ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َّأ ٟذی إٔذَا أَ َػابَ َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ک ٓ ََذ ًَ ِو َت ُط َر َّدصَا
َک َوإٔذَا َُ ٨ِ ٛت بٔأ َ ِرقٕ َٗ َِ
رفا َئ أَ ِو ٓ َََلة ٕ ٓ ََـ َِّ ٠ت َراح ٔ َُ ٠ت َ
ک ًَ ُاَ ٦س َٕ ٨ة ٓ ََذ ًَ ِو َت ُط أَِ٧ب َ َت َضا َ ٟ
ک َوإ ٔ ِ ٪أَ َػابَ َ
ًَ َِ ٨
ِق َّ٪
ًََِ ٠ی َ
ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ا ًِ َض ِذ إلٔ َ َّي َٗا ََ ََ ٢ت ُشَ َّ َّن أَ َح ّذا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َسب َ ِب ُت َب ٌِ َذ ُظ ُ ً
رحا َوََ ًَ ِب ّذا َوََ َبٌٔي َّا َوََ َطا ّة َٗا ََ ٢و ََ َت ِح ٔ َ

وٖ َو ِار َٓ ٍِ إ ٔ َز َار َک إلٔ َي ن ِٔؼ ٕٔ َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
اٟشا ٔٚ
ک إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
وٖ َوأَ ِ ٪تَُ َ ِّ ٥َ ٠أَ َْا َک َوأََ ِ ٧ت َُ ٨ِ ٣ب ٔش ْم إَِٔ ٟیطٔ َو ِج ُض َ
ک َو ًَي َّ ََ َک
َٓإ ٔ ِ ٪أَبَ ِی َت َٓإٔل َي ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن َوإٔیَّا َک َوإ ٔ ِس َبا َِ ٢اْل ٔ َزارٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟخٔی َٔ ٠ة َوإ ٔ َّ ٪اہللَ ََ یُحٔ ُّب ا ِ٤َ ٟخٔی ََ ٠ة َوإ ٔ ِ ٪ا ِ٣زُ ْؤ َط َت ََ ٤
ک ًََِ ٠یطٔ
ک ٓ َََل ُت ٌَي ِّ َِ ُظ ب ٔ َ٤ا َت ٌِ َٔ ٓ ٥ُ ٠یطٔ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َوبَا ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ب ٔ َ٤ا َی ٌِ َٔ ٓ ٥ُ ٠ی َ

دسمد ،ییحی ،ایب افغر ،اوبرہمیم ،انب اجمدل ا وبرجی ،اجرب نب میلس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اکی صخش وک داھکی ہک ولگ اؿ یک راےئ یک

رماتعجرکےتےھت(ینعی اؿیکراےئوکوبقؽرکےتےھت)فہوکیئ ابتںیہنےتہک ےھت رگولگاےسامؿےتیل ےھت،ںیمےناہکہک
ہیوکؿںیہولوگںےناہکہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہںیمےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدفرمہبتوضحرارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہککیلعاالسلؾتموہکاسےیلہککیلعاالسلؾوترمدفںاکالسؾےہمتوہکاالسلؾکیلع۔رافیےتہک
ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک روسؽ ںیہ؟ رفامای ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں اس اہلل اک ،بج ںیہمت وکیئ
فیلکتےچنہپوت متاےساکپرفسپفہاہمتریفیلکت وکدفررکدےاگ افرارگ ںیہمتیسک اسؽ طحقاسیلاکاسانم رکانزپےوت اےساکپرفوت فہ
اہمترے فا ےط (اانج) ااگےئ اگ۔ افر بج مت یسک رجنب زنیم ای رحصا ںیم وہ افر فہ اہمتری وساری مگ وہاجےئ وت مت اےس اکپرف وت فہ اس
وساری وک ںیہمت ولاٹ دے اگ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ھجم ےس دہع ےیجیل رفامای ہک وت رہسگ یسک وک رباالھبتم وہک۔ رافی
ےتہکںیہہکاسےکدعبےسںیمےنیسکوکرباالھبںیہناہکوخاہفہالغؾ وہایآزاد،افٹنوکہنرکبیوک۔افررفامایہکیکینیکیسکابتوک
ریقح تموھجمسافرارگ مت اےنپاھبیئےساشہشاشبشرہچےےکاسھتولموت کشیبہییکینےہ۔ افراےنپدنبہت وک فصناسؼ(آدیھ
ڈنپیل) کت افاچن روھک ،سپ ارگ اس ےس ااکنر رکف وت مک ازمک ونخٹں ےس افاچن روھک افر دنبہت (راوار ای اپاجہم فریغہ) ونخٹں ےس ےچین
اکٹلےنےسےتچبروہاسےیلہکہیربکتںیمےسےہافرکشیباہللاعتیلربکتوکدنسپںیہنرفامےتافرارگوکیئصخشںیہمترباالھبےہک
افراہمترےادنرسجبیعاکاےسملعوہاسےسںیہمتاعردالےئوتمتاےساسےکبیع ےساعرتمدالانوجںیہمتولعمؾوہہک
اساکفابؽمترپیہزپےاگ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایبافغر،اوبرہمیم،انباجمدلاوبرجی،اجربنبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣وسي بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بذاہلل ،اپ٨ے واٟذ حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :نٔیَّي ،زہيَ ٰ

وسي بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ج َّز ث َ ِوبَ ُط ُْ َی ََل َئ  ٥َِ ٟیَ ُِ ٨وزِ اہللُ إَِٔ ٟیطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِْکٕ إ ٔ َّ ٪أَ َح َذ َجاَ ٔ ٧ب ِي إ ٔ َزارٔی َی ِشت َ َِخٔي إِِّٔي
ک ٔ٨ِ ٣طُ َٗا ََِ ٟ ٢ش َت َٔ ٩ِ ٤َّ ٣یٔ ٌَُِ٠طُ ُْ َی ََل َئ
َْلَ َت ٌَا َص ُذ ذََ ٔ ٟ

بف
یلی،زریہومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،اےنپفادلرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےن اےنپازاروکربکترکےتوہےئاکٹلای(ونخٹںےسےچین)اہللاعتیلایقتمےکرفزاےس(رظن
رتمحےس)ںیہندںیھکیےگوترضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنرفامایکشیبریمااکیرطػدنبہتڈالیھراتہےہ۔االہیہک ںیم
اےسابدنھولںوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتاؿولوگںںیمےسںیہنوہوجاےسرغفرفربکتیکفہجےسرکےتںیہ۔
بف
رافی  :یلی،زریہومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،اےنپفادلرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ابا ،٪یحیي  ،جٌرفً ،لاء ب ٩یشار ،ابوہزیزہ

ئ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُج ْ١
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
رف ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ی َُؼَّ ِّي ُِ ٣شب ٔ َّل إ ٔ َز َار ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذِ َص ِب َٓ َت َو َّؿأ ِ ٓ ََذ َص َب َٓ َت َو َّؿأ َ ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َص ِب
ا ٪ی َُؼَّ ِّي َوص َُو ُِ ٣شب ٔ ْ ١إ ٔ َز َار ُظ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ
َٓ َت َو َّؿأ ِ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َ ٟ
َک أَ َِ ٣ز َت ُط أَ ِ ٪یَ َت َو َّؿأ َث ُ ََّ ٥س ََّ ٜت ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ک َ َ
َ ١ػ ََل َة َر ُج ِٕ ٣ُ ١شب ٔ ٕ١
ََ َی ِ٘ َب ُ
ومیسنباامسلیع،اابؿ،ییحی،رفعج،اطعءنباسیر،اوبرہریہرفامےتںیہہکاکیصخشاانپدنبہتےچیناکٹلےئوہےئامنززپھراہاھت۔سپ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامایہکاجافرفوضرکسپفہایگافرفوضایکرھپآایوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس آپ وک ایک وہا ہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اےس فوض اک مکحرکےت ںیہ رھپ اخومش

وہاجےتںیہآپےنرفامایہکفہازاراکٹلرکامنززپھراہاھتافراہللاعتیلدنبہتاکٹلرکامنززپےنھفاےلیکامنزوکوبقؽںیہنرفامےت۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،ییحی،رفعج،اطعءنباسیر،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ب٣ ٩ذرک ،ابوزرًہ ب٤ً ٩ز ب ٩جزیز

َخ َط َة بِ ٔ ٩ا ِِّ ُ ٟ
َح ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ِٔ ٣ُ ٩ذرٔ ٕک ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِ َ ٩
اب أَْ ٔ ٟی٥
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ثَ ََلثَ ْة ََ یَُ َ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٥اہللُ َو ََ َی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ََ یُزَِّٛیض ٔ َِ ٥و َُ ٟض َِ ًَ ٥ذ ْ
َ
١
رسوا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشب ٔ ُ
رسوا َٓأ ًَا َدصَا ث َ ََلثّا ُُِٗ ٠ت َ ٩ِ ٣ص َُِ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َْابُوا َو َْ ٔ ُ
ُُِٗ ٠ت َ ٩ِ ٣ص ُِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِذ َْابُوا َو َْ ٔ ُ

َوا ِ٨َّ ٤َ ٟا َُ ٪وا ِٔ ُٙ ِّٔ ٨َ ٤ُ ٟسَ ٌَِ ٠ت ُط بٔا َِ ٟح ٕٔ ٔ ٠ا ََِٟاذ ٔ ٔب أَ ِو ا َِٟٔا ٔجز ٔ

صفحنبرمع،ہبعشنبدمرک،اوبزرہعنبرمعنبرجریےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماینیتآدیمفہںیہ
ہک اہلل اعتیل ایقتم ےک رفز ہن اؿ ےس وگتفگ رفامںیئ ےگ ہن اؿ یک رطػ (رظن رتمح ےس) دںیھکی ےگ افر ہن اںیہن انگوہں ےس
اپک اصػ رکںی ےگ افر اؿ ےک ےیلدردانک ذعاب وہاگ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک فہ وکؿولگ ںیہ ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملس فہ وت کشیب اناکؾ فانرم اد وہےئگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اؿ اافلظ اک ااعدہ رفامای۔ ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہوکؿولگںیہکشیبفہوتاناکؾفانرمادوہےئگ؟رفامایڑپکاونخٹںےسےچیناکٹلےنفاالااسحؿرکےک
اتجےنفاےلافروھجیٹفاناجزئںیمسقاھکرکاسامؿرففتخرکےنفاال۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعشنبدمرک،اوبزرہعنبرمعنبرجری

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

ابب  :ابلساکایبؿ
دنبہتونخٹںےسےچیناکٹلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 687

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا ،٪اً٤ع ،س٠امی ٪ب٣ ٩شہزَ ،خطہ ب ٩رح ،ابوذر

َخ َط َة بِ ٔ ٩ا ِِّ ُ ٟ
َح ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ َِ َ ٩
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َواْلِ َ َّو ُ ٢أَ َت َُّٗ ٥ا َ ٢ا ِ٨َّ ٤َ ٟا َُّ ٪أ ٟذی ََ ی ٌُِ ٔلی َط ِیئّا إ ٔ ََّ َ٨َّ ٣طُ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،اشمع ،امیلسؿ نب رہسم ،رخہش نب رح ،اوبذر ےس یہی دحثی رمفی ےہ نکیل یلہپ زایدہ حیحص ےہ (دنس ےک اابتعر
ےس)رفامایہکااسحؿرکےنفاالفہےہوجااسحؿالتجےئریغبھچکںیہنداتی۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،اشمع،امیلسؿنبرہسم،رخہشنبرح،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
دنبہتونخٹںےسےچیناکٹلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 688

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل ،ابوًا٣زً ،بذا٠٤ٟک ب٤ً ٩ز ،ہظا ٦ب ٩سٌذٗ ،یص ب ٩بْش رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َی ٌِنٔي ًَ ِب َذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩بٔ ِْشٕ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ

یشا ْٔلَبٔي َّ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟذ ِر َدا ٔ
ا ٪ب ٔ ٔذ َِ ٣ظ ََ ٙر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
ئ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪جّ ٔ ٠
اَّ ٟت ِِٔ ٔ ٠ب ِّي َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبٔي َوک َ َ

یح
َفَْ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َت ِشب ٔ ْ
َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ابِ ُ ٩ا َِ ٟح ِ٨وَ َّ ٔ ٠ی ٔة َوک َ َ
اَ ٪ر ُج َّل َُ ٣ت َوح ِّّذا َٗ َّ٤َ ٠ا یُ َحاُ ٔ ٟص اَ ٨َّ ٟ
اض إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َػ ََل ْة َٓإٔذَا َ َ
ئ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبُو َّ
َو َتِٜبٔي َْ َحتَّي َیأتِ َٔي أَصِ َ٠طُ ٓ َََّ ٤ز ب ٔ َ٨ا َوِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩ذ أَبٔي َّ
رض َک َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ٢
اٟذ ِر َدا ٔ
اٟذ ِر َدا ٔ
ئ کَّ ٤َ ٔ ٠ة َت ِ٨َ ٌُ َٔ ٨ا َو ََ َت ُُّ
رسیَّ ّة َٓ َ٘ ٔذ َِ ٣ت َٓ َحا َئ َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ َٓ ٥حََ ٠ص فٔي ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص َّأ ٟذی یَ ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ١إلٔ َي َج ِ٨بٔطٔ َِ ٟو َرأَیِت َ َ٨ا ح ٔي َن ا َِ ٟت َ٘ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٩وا ُِ ٌَ ٟذ ُّو َٓ َح َََ ُٓ ١َ ٤ل ََْ ٓ ٪ل ٌَ ََ٘ َٓ ٩ا َِ ُْ ٢ذصَا ٔ٣نِّي َوأََ٧ا
ک بَأ ِ ّسا
آَخ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َری ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ٕ َت َزی فٔي َٗ ِؤٟطٔ َٗا َ٣َ ٢ا أ ُ َرا ُظ إ ٔ ََّ َٗ ِذ بَ َل َ ١أَ ِجزُ ُظ ٓ ََش ٍَ ٔ٤ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦ا َِِٟٔٔار ُّٔی َِ ٛی َ
ک َُ
ِ َ
َفأَیِ ُت أَبَا َّ
ئ
اٟذ ِر َدا ٔ
َٓت َ ََ ٨از ًَا َحتَّي َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٢س ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ََ بَأ َض أ ِ ٪یُ ِؤ َج َز َویُ ِح ََ ٤ذ َ َ
ک َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ِ٤ََ ٓ ٥ا َزا َ٢
ُ َّ
ک َو َج ٌَ َ ١یَ ِز َٓ ٍُ َرأ ِ َس ُط إَِٔ ٟیطٔ َو َی ُ٘و ُ ٢أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ذََ ٔ ٟ
رس ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َّ
آَخ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبُو َّ
رض َک
اٟذ ِر َدا ٔ
ُیٌٔی ُذ ًََِ ٠یطٔ َحتي إِِّٔي َْلَُٗو ََُ ٟ ٢یََُِ ََ ًََّ َّ٩ٛي ُر ِٛبَت َِیطٔ َٗا ََّ ٤ََ ٓ ٢ز ب ٔ َ٨ا َی ِو ّ٣ا َ َ
ئ کَّ ٤َ ٔ ٠ة َت ِ٨َ ٌُ َٔ ٨ا َو ََ َت ُ ُّ
َٗا ََٗ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ًََّ ُٙٔ ٔ٨ِ ٤ُ ٟي ا َِ ٟخ ِی ٔ ١کَا َِ ٟباس ٔٔم یَ َذ ُظ بٔاٟؼَّ َذ َٗ ٔة ََ َی ِ٘ب ٔ ُـ َضا ث ُ ََّّ ٣َ ٥ز ب ٔ َ٨ا یَ ِو ّ٣ا

آَخ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبُو َّ
َخیِ ْ٥
اٟذ ِر َدا ٔ
رض َک َٗا ََٗ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن ٔ ٌِ َ ٥اٟزَّ ُج ُ
َُ ١
ََ
ئ کَّ ٤َ ٔ ٠ة َت ِ٨َ ٌُ َٔ ٨ا َو ََ َت ُ ُّ
َ
رف ّة َٓ َ٘ َل ٍَ ب ٔ َضا ُج ََّ ٤ت ُط إلٔ َي أُذُِ َ ٧یطٔ َو َر َٓ ٍَ إ ٔ َز َار ُظ إلٔ َي
اْلِ َ َسذ ُّٔی َِ ٟو ََ كُو ُُ ٢ج َّ٤تٔطٔ َوإ ٔ ِس َبا ُ ٢إ ٔ َزارٔظ ٔٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ک َُ
َخیِ ّ٤ا ٓ ٌََحٔ ََٓ ١أ َْ َذ َط ِ َ
آَخ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبُو َّ
أَ ِن َؼ ٔ
رض َک َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اٟذ ِر َدا ٔ
اٖ َسا َٗ ِیطٔ ث ُ َّ٣َ ٥زَّ ب ٔ َ٨ا یَ ِو ّ٣ا َ َ
ئ کَّ ٤َ ٔ ٠ة َت ِ٨َ ٌُ َٔ ٨ا َو ََ َت ُ ُّ
َ
ض
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إَٔٗ ٥ِ َُّٜ٧اد ٔ َُ ٣
اسَ ٥ِ ُٜحتَّي َتُٜوُ ٧وا َٛأََ ٥ِ َُّٜ ٧طا َْ ٣ة فٔي ا٨َّ ٟا ٔ
وَ ًََّ ٪ي إ ٔ ِْ َوآَ ٥ِ ُٜٔ٧أ ِػُ ٔ ٠حوا رٔ َحا َلَ ٥ِ ُٜوأَ ِػُ ٔ ٠حوا َ ٔ ٟب َ
ک َٗا َ ٢أَبُو نُ ٌَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢حتَّي َتُٜوُ ٧وا ک َ َّ
اٟظا َٔ ٣ة فٔي
َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََ یُحٔ ُّب ا ِِ ُٔ ٟح َع َو ََ اَّ ٟتٔ َُّح َع َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ض
ا٨َّ ٟا ٔ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوباعرم ،دبعاکلمل نب رمع ،اشہؾ نب دعس ،سیق نب رشب ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ےھجم ریمے فادل ےن وج
رضحت اوبادلرداء ےک مہ نیشن ےھت التبای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ںیم ےس اکی صخش
دقشم ںیم ےھت نج وک انب الحیظلیہ اہک اجات اھت فہ ڑبے ولخت نیشن ےھت ولوگں ںیم تہب مک ےتھٹیب ےھت ای وت فہ امنز یہ ںیم وہےت اس
ےسافرغوہےتوتحیبستفریبکتںیموغشمؽوہاجےتےھتاہیںکتہکاےنپرھگےلچآےت۔رافیےتہکںیہہکاکیرفزفہرامرےاپس
ےسذگرےافرمہاسفتقرضحتاوبادلرداءےکاپسےھترضحتاوبادلرادءےناؿےسرفامایہکوکیئااسیہملکوہکوجںیمہافدئہ
دےافرںیہمتوکیئاصقنؿہندےےنہک ےگہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرسہیرفاہنرفامایبجفہفاسپآایگوتاؿ

ںیمےساکیآدیمآایافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسفایلسلجمںیمھٹیبایگافراےنپولہپںیمےھٹیبصخشےسےنہکاگلہکاکشمت
ےن ںیمہ داھکی وہات بج رامری دنمش ےس ڈمڑیھب وہیئ یھت الفں آدیم ےن زینہ ااھٹ رک یسک اکرف وک امرا افر اہک ہک ہی زینہ ریمی رطػ
ےسولافرںیمافغریڑلاکوہںاہمترااسڑلےکےکوقؽےکابرےںیمایکایخؽےہ؟اسےناہکہکریماوتہیایخؽےہہکاساکارج
اضعئ وہایگ۔ اکی دفرسے صخش ےن اس یک ہی ابت ینس وت اہک ہک ںیم وت اس ڑلےک ےک اس وقؽ ںیم وکیئ رحج ںیہن اتھجمس اس رپ
دفون ںےنانتزعایکاہیںکتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےننسایلرفامایاحبسؿاہللاسںیموکیئرحجںیہناسوکارجیھب
ےلم افر اس یک رعتفی یھب یک اجےئ رافی رشب یبلغت ریض اہلل اعتیلہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبادلرداء وک داھکی ہک فہ اس وک
نسرکوخشوہ ےئگافراانپرساؿیکرطػااھٹایافرےنہک ےگہکمتےنوخدہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس ےہ؟فہ ےنہک
 ےگ ہک یج اہں۔ رضحت اوبادلرداء لسلسم اس ابت اک ااعدہ رکےت رےہ اہیں کت ہک ںیم ہی ےنہک اگل ہک فہ رضفر اؿ ےک ونٹھگں رپ
وساروہاجںیئےگ۔رشبیبلغت ریضاہللاعتیلہنعےتہک ںیہہک اکیافردؿ فہاصبحرامرےاپس ےسذگرےوت رضحتاوبادلرداء
ےناؿےساہکہکوکیئااسیہملکوجںیمہعفندےافرآپوکوکیئاصقنؿہناچنہپےئاوہنںےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن مہ ےس رفامای وھگڑے رپ رخچ رکےن فاال اسصخش یک رطح ےہ وج اےنپ دفونں اہھت الیھپےئ دصہقرک راہ وہ افر اںیہن یھبکیھب
دنب ہن رکے رھپ اکی رفز فہ رامرے اپس ےس ذگرے وت اؿ ےس رضحت اوبادلرداء ےن رفامای وکیئ ااسی ہملک وج ںیمہ عفن اچنہپےئ افر
آپ وک وکیئ اصقنؿ ہن دے رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رخمی ریض اہلل اعتیل ہنع ادسی تہب دمعہ آدیم
ےہارگاسےکےھٹپےبملہنوہےئافرفہازارہنےچیناکٹلےئ۔سپہیابترضحترخمی ریضاہللاعتیلہنعکتیچنہپوتاوہنںےنوفرا
رھچیےلرکاےنپڑبےھوہےئابولںوکاکٹدایاکونںکتافراےنپازاروک فصنڈنپیلکتافاچنرکدایرھپاکی دؿفہرامرےاپس
ےس ذگرے وت اوبادلرداء ےن اؿ ےس رفامای ہک وکیئ ااسی ہملک وج ںیمہ عفن دے افر ںیہمت اصقنؿ ہن اچنہپےئ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہک(یسکرفسےسفایسپرپ)ہک متولگاےنپاھبویئںےکاپسےنچنہپفاےل
وہسپ اینپ وسارایں افر اےنپ ابلسفریغہ درتسرکول اہیںکتہک متولوگں ےک درایمؿایسہداغیک رطح وہاجؤ اس ےیلہک اہلل
اعتیل دنگیابںیترکےندنگادنسارےنہوکدنسپںیہنرفامات۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکایسرطحاوبمیعن ےناشہؾےسیہیرفاتیایک
ےہہکاسرفؼےسہکاوہنںےناہکیتحہکمتولوگںںیملتیکرطحوہاجؤ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوباعرم،دبعاکلملنبرمع،اشہؾنبدعس،سیقنبرشبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربکتاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
ربکتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 689

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،اب ٩رسی ،ابواحوؾً ،لاء ب ٩سائب٣ ،وسي ،س٤٠ا ،٪ہ٨اد٣ ،ش٥٠

ئ بِ ٔ٩
ؾ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذث َ َ٨ا صَ َّ٨ا ْد َی ٌِنٔي ابِ َٔ َّ ٩
اٟرس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َغ َو َٗا َ ٢صَ َّ٨ا ْد ًَ ِ ٩اْلِ َ َ ِّ
ا ٪اْلِ َ َ ِّ
َغ أَبٔي ُِ ٣ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢صَ َّ٨ا ْد َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسي ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
اٟشائ ٔٔب َٗا ََ ٣ُ ٢
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ا ِل ََِٜٔٔیَا ُئ رٔ َدائٔي َوا ٌَِ ٟوَ َُ ٤ة إ ٔ َزارٔی ٓ َََ َ ٧ ٩ِ ٤از ًَنٔي َواح ّٔذا ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َٗ َذ ِٓ ُت ُط فٔي ا٨َّ ٟارٔ

ومیس نب اامسلیع،امحد ،انب رسی ،اوباوحص،اطعء نب اسبئ ،ومیس ،املسؿ ،انہد ،ملسم ےس رفاتی ےہہک(انہد یک رفاتیےس)
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای اہلل ابترکفاعتیل رفامےت ںیہہکربکت ریمیاچدر ےہتمظع ریما راز ےہسپ وج وکیئ ھجم
ےساسےکابرےںیمڑگھجارکےاگںیماےسآگںیمد کنیدفںاگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،انبرسی،اوباوحص،اطعءنباسبئ،ومیس،املسؿ،انہد،ملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ربکتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 690

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،ابوبْک بً ٩یاغ ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ٥ہً ،بذاہلل

غ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِْکٕ َی ٌِنٔي ابِ ًََ ٩یَّا ٕ
 ١اَ ٨َّ ٟار
َخ َد َٕ ٕ ََِٔٛ ٩ِ ٣ٔ ٢و ََ َی ِذ ُْ ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ِذ ُْ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ٪فٔي َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َُ ٢ح َّب ٕة ِٔ َ ٩ِ ٣

َخ َد َٕ ٟة ٔ ٩ِ ٣إ ٔ َی٤ا َٕٗ ٪ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ا ِِ َ٘ ٟش َُّ ٔ َّ٤ي ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِٔ ٣ث َ٠طُ
َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ٪فٔي َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا ُِ َ ٢

ادمح نب ویسن ،اوبرکب نب ایعش ،اشمع ،اربامیہ ہمقلع ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ
صخشسجےکدؽںیمرایئےکداہنےکرباربیھبربکتوہاگفہتنجںیمدالخںیہنوہاگافرسجصخشےکدؽںیمرایئےکداہنےک
قش
مل
ربارب یھب اامیؿ وہاگ فہ منہج ںیم ںیہن اجےئ اگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک ی ےن اشمع ےس ایس رطح رفاتی ایک
ےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،اشمع،اربامیہہمقلع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ربکتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 691

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني ،ابو٣وسيً ،بذاٟوہاب ،ہظا٣ ،٦ح٤ذ ،ابوہزیزہ

اب َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
وسي َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي أَبُو َُ ٣
یت ٔ٨ِ ٣طُ َ٣ا َت َزی َحتَّي َ٣ا أُح ُّٔب أَ ِ٪
اَ ٪ر ُج َّل َجّ ٔ٤یَل َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي َر ُج ْ ١حُب َِّب إلٔ َ َّي ا َِ ٟح َ٤ا َُ ٢وأ ُ ًِ ٔل ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ْط ا َِ ٟح ََّ ٙوُ َََ ٤م
ْشا ٔک َن ٌَِّٔي َوإ ٔ َّ٣ا َٗا َ ٢بٔ ٔظ ِش ٍٔ َن ٌَِّٔي أَ َٓ ٩ِ ٔ٤ا ِل ٔٔ ََِٜذََ ٔ ٟ
َی ُٔو َٗنٔي أَ َح ْذ إ ٔ َّ٣ا َٗا َ ٢بٔ ٔ َ
ک َٗا ََ ََ ٢و َل َّ٩ٜٔا ِل ٔ ٩ِ ٣َ ََ ِ َٜبَ ٔ َ

اض
اَ ٨َّ ٟ

دمحمنبینثم،اوبومیس،دبعاولاہب،اشہؾ،دمحم،اوبرہریہرفامےتںیہہکاکیصخشوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم

احرض وہا فہ اکی وخترورت صخش اھت اس ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی ااسی آدیم وہں ہک ےھجم وختروریت
دنسپافروبحمبےہافرآپدھکییہرےہوہوجےھجمدایایگےہدحہیےہہکںیمںیہندنسپرکاتہکوکیئھجمےس(وختروریتںیم)ربرت
وہاجےئ وجےت ےک ےمست ےک ربارب یھب۔ ایک ہی ابت ربکت یک فہج ےس ےہ وضحرےن رفامای ںیہن ہکلب ربکتم فہ ےہ وج قح وک اپھچےئ افر
ولوگںوکریقحےھجمسفہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبومیس،دبعاولاہب،اشہؾ،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ازاراہکںکتاکٹلاناجزئےہ
ابب  :ابلساکایبؿ
ازاراہکںکتاکٹلاناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 692

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہًَ ،لء بً ٩بذاٟزح٤ا٪

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَبَا َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر َّٔی ًَ ِِ ٩اْل ٔ َزارٔ
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

اح ٓ ٔ َامی
رح َد أَ ِو ََ ُج ََ ٨
َٓ َ٘اَ ًََّ ٢ي ا َِ ٟخبٔيَ ٔ َس َ٘ ِل َت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِز َرةُ ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠إلٔ َي ن ِٔؼ ٕٔ اَّ ٟشا َٔ ٚو ََ َ َ
ْطا  ٥َِ ٟیَ ُِ ٨و ِز اہللُ إَِٔ ٟیطٔ
بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن َ٣ا ک َ َ
ا ٪أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن َٓ ُض َو فٔي ا٨َّ ٟارٔ ََ ٩ِ ٣ج َّز إ ٔ َز َار ُظ بَ َ ّ
صفحنبرمع،ہبعش،العءنبدبعارلنمحےتہکںیہہکںیمےنرضحتاوبدیعسادخلریریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچہکازارےکابرے

ںیم اوہنں ےن رفامای ہک مت اکی ابربخ صخش رپ آرگے وہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ اک ازار فصن ڈنپیل
کت وہات ےہ افر فصن ڈنپیل افر ونخٹں ےک درایمؿ رےنھک ںیم وکیئ رحج ںیہن افر وج ہصح ونخٹں ےس ےچین وہ وت فہ منہج یک آگ ںیم
وہاگسجےناےنپدنبہتوکرغفریکفہجےساکٹلایوتاہللاعتیلایقتمےکرفزاےسںیہندںیھکیےگ۔

رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،العءنبدبعارلامحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ازاراہکںکتاکٹلاناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 693

راوی  :ہ٨اد ب ٩رسی ،حشينً ،بذاٌٟزیز ب ٩ابي رواد ،سا ٥ٟبً ٩بذاہلل اپ٨ے واٟذ حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟرس ِّی َح َّذثَ َ٨ا ُح َشي ِْن ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي َر َّواد ٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ُد بِ ُٔ َّ ٩
یؽ َوا ِ٤َٔ ٌٟا َ٣ةٔ ََ ٩ِ ٣جزَّ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا ُْ َی ََل َئ َ ٥َِ ٟی ُِ ٨و ِز اہللُ إَِٔ ٟیطٔ َی ِو َ٦
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢اْل ٔ ِس َبا ُ ٢فٔي ِاْل ٔ َزارٔ َوا ِٔ ٔ٤َ٘ ٟ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
انہدنبرسی،نیسح،دبعازعلسینبایبرفاد،اسملنبدبعاہللاےنپفادلرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہک
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامای(ونخٹںےس) ےچیناکٹلانازارصیمقافرامعہم ںیمےہافرسجصخشےن یھباؿںیم ےس
یسکزیچوکا اٹیس(زنیمرپ)ربکتیکفہجےساہللاعتیلرفزایقتماےسںیہندںیھکیےگ۔
رافی  :انہدنبرسی،نیسح،دبعازعلسینبایبرفاد،اسملنبدبعاہللاےنپفادلرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ازاراہکںکتاکٹلاناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 694

راوی  :ہ٨اد ،اب٣ ٩بارک ،ابي ػباح یزیذ ب ٩س٤یہ ،اب٤ً ٩ز

یذ بِ ٔ ٩أَبٔي ُس ََّ ٤ی َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و ُ٣َ ٢ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْد َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩أَبٔي اٟؼَّ بَّا ٔح ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یؽ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ِاْل ٔ َزارٔ َٓ ُض َو فٔي ا ِٔ ٔ٤َ٘ ٟ

انہد ،انب رابرک ،ایب ابصح سیدی نب ہیمس ،انب رمعےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوجھچکازارےکاکٹلےنےکابرےںیمالتبایفیہصیمقیھبےہ۔
رافی  :انہد،انبرابرک،ایبابصحسیدینبہیمس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ازاراہکںکتاکٹلاناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 695

راوی ٣ :شذد ،یحیي ٣ ،ح٤ذ ب ٩ابي یحیي  ،حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َیأ ِ َتز ٔ ُر ٓ ََی َـ ٍُ َحا ٔط َی َة
ْٔک َُ ٣ة أَُ َّ ٧ط َرأَی ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩أَبٔي َی ِحیَي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ً ِ ٔ
َخظ ٔ ُُِٗ ٠ت َ ٥َ ٔ ٟتأ ِ َتز ٔ ُر َص ٔذظ ٔ ِاْل ٔ ِز َر َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
إ ٔ َزارٔظ ٔ َّٔ َ٘ ٣ُ ٩ِ ٣ذ ٔ٣طٔ ًََّ َي هَ ِضز ٔ َٗ َذ َِ ٣یطٔ َو َی ِز َٓ ٍُ َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؤ َّ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأ ِ َتز ٔ ُرصَا
دسمد ،ییحی ،دمحم نب ایب ییحی ،رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وک داھکی ہک
ازارابدنےتھوہےئوتاوہنںےناانپازاراسےنمےسابملراھکاانتہکفہاؿےکریپفںےکافرپآایگافرےھچیپےساسوکافاچنرکایلںیم
ےناہکہک آپےناسرطحویکںازارابدناھرفامایہکںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسایسرطحازارابدنھرےہےھت۔

رافی  :دسمد،ییحی،دمحمنبایبییحی،رضحترکعہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکابلساکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکابلساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 696

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابوطٌبہ ٗتادہًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ
وس٥٠

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِٔ ِ ً ٩

َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط  ٩َ ٌََ ٟا َِ ٤ُ ٟتظَ ب َِّضا ٔ
ئ
ئ بٔاِّ ٟز َجا َٔ ٢وا َِ ٤ُ ٟتظَ بِّضٔي َن ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا ٔ ٢بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ت ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعشاتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہ
ہکآپےنرمدفںیکاشمتہباایتخررکےنفایلوعروتںرپافروعروتںیکاشمتہباایتخررکےنفاےلرمدفںرپتنعلرفامیئےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوبہبعشاتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکابلساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 697

راوی  :ز٫يَ ب ٩رحب ،ابو ًا٣ز ،س٠امی ،٪س٬ی ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ُٕ ٩ِ ًَ ٢س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُز َصيَُِ بِ ُِ َ ٩
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج َ ١یََِ ٠ب ُص ِ ٔ ٟب َش َة ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َتَِ ٠ب ُص ِ ٔ ٟب َش َة اَّ ٟز ُج ٔ١

َ
زریھنبرحب،اوباعرم،امیلسؿ ،ھیل ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اسرمدرپتنعلرفامیئےہوجوعرتاکابلساتنہپوہافراسوعرترپتنعلرفامیئوجرمداکابلسیتنہپوہ۔
َ
رافی  :زریھنبرحب،اوباعرم،امیلسؿ ،ھیل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکابلساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 698

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی ،٪سٔیا ،٪اب ٩جزیح ،اب ٩ابو٠٣یٜہً ،ائظہ ،حرضت اب ٩ابي ٠٣یٜہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ی٩
َ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا َٔٗ ٢ی ٌََ ٔ ٟ ١ائٔظَ َة
َقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّذث َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ُٟ ٪و ِ ْ َو َب ٌِ ُـ ُط ٔ َ

ئ
َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َتَِ ٠ب ُص اَ٘ َٓ ١َ ٌِ ٨َّ ٟاَِ ٟت َ ٩َ ٌََ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ََ ٠ة ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

دمحم نب امیلسؿ ،ایفسؿ ،انب رجحی ،انب اوبملیکہ ،اعہشئ ،رضحت انب ایب ملیکہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ےس اہک
ایگ ہک اکیوعرت رمدفںفاالوجاتیتنہپ ےہرضحت اعہشئ ریضاہللاعتیلہنع ےنرفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرمداہن نپ
اایتخررکےنفایلوعرترپتنعلرفامیئےہ۔

رافی  :دمحمنبامیلسؿ،ایفسؿ،انبرجحی،انباوبملیکہ،اعہشئ،رضحتانبایبملیکہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلاکرفامؿوعرںیتاینپاچدرںیوھتڑاےچیناکٹلںیئاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتیلاکرفامؿوعرںیتاینپاچدرںیوھتڑاےچیناکٹلںیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 699

راوی  :ابوکا ،١٣ابوً٤ز ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ہاجز ،ػٔیة ب٨ت طیبہً ،ائظة،

َِک ِت
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا ذ َ َ
ن َٔشا َئ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓأَث ِ َِ ٨ت ًََِ ٠یضَٔ َّ٩و َٗاَِ ٟت َُ ٟضٌِ ٣َ َّ٩زُوّٓا َو َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت ُس َورةُ ا٨ُّ ٟورٔ ًَِ ٔ٤ذ َ ٪إلٔ َي ُح ُحورٕ أَ ِو ُح ُحوزٕ َط َّ
ک أَبُو
کَا َٔٓ ١ٕ ٣ظَ َ٘ ِ٘ َُ ٨ضََّ ٓ َّ٩ات َخ ِذَ٧طُ ُْ ُّ ٤زا
ئ
اوباکلم ،اوبرمع ،اربامیہ نب اہمرج ،ہیفص تنب ہبیش ،اعبسة ،رفامیت ںیہ ہک اوہنں ےن ااصنرییک وعروتں اک ذترکہ ایک ہک اؿ یک رعتفی
رفامیئافراؿےکےلایھچابتیہکافررفامایہکبجوسرةونرانزؽوہیئوتاوہنںےناےنپرپدفںایازارفںوکےلرکاںیہناھپڑدای
افراؿےساےنپےیلافڑاینھںانبںیل۔
ئ
رافی  :اوباکلم،اوبرمع،اربامیہنباہمرج،طفیةتنبہبیش،اعبسة،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتیلاکرفامؿوعرںیتاینپاچدرںیوھتڑاےچیناکٹلںیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 700

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ٣ ،ح٤ذ ب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،ابْ ٩ثی ،٥ػٔیہ ب٨ت طیبہ ،ا ٦س٤٠ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ثَ ِو ٕر ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُْ ٩ث ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َ٧زََِ ٟت
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ ِٔ ٛش َیةٔ
َخ َد ن َٔشا ُئ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٛأ َ ََّ ًََّ ٪ي ُر ُؤسٔضٔ َّ٩ا ِِ ِٟٔزبَ َ
یُ ِذٔ٧ي َن ًََِ ٠یضَٔ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ج ََلبٔیبٔضَٔ َ َّ٩
دمحمنبدیبع،دمحمنبوثر،رمعم،انبمیثخ،ہیفصتنبہبیش،اؾہملسرفامیت ںیہہکبجرقآؿرکمییکوسرہازحابیکہیآتیانزؽوہیئ
یِت ِب
ِ غَل َ ْب
ھ
ھ
ِ
ِ
َ
ن َّن نِمْ َج َّن) ہک فہ وعرںیت (ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتیل ہنع) انبت رہطمات ریض اہلل اعتیل ہنع افر اعؾ
ُ ْد
(ي َ
املسمؿ وعرںیت) اےنپ وھگٹھگن وک (ابرہ بکلیے فتق) ےچین اکٹلںیل۔ (رپدہ ےک ےیل) وت ااصنر یک وعرںیت (اس آتی ےک زنفؽ ےک
دعب)اسرطحابرہںیلکنہکوگایاؿےکرسفںرپوکےےھٹیبںیہڑپکفںےک۔(ایسہڑپکےرسفںرپڈاؽرکںیلکن)۔
رافی  :دمحمنبدیبع،دمحمنبوثر،رمعم،انبمیثخ،ہیفصتنبہبیش،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےکرفامؿاچےیہہکفہوعرںیتاینپافڑاینھںاےنپرگةیونںرپڈاؽںیل(اکایبؿ)
ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿاچےیہہکفہوعرںیتاینپافڑاینھںاےنپرگةیونںرپڈاؽںیل(اکایبؿ)

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 701

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،س٠امی ٪ب ٩داؤد ا٤ٟہزی ،اب ٩رسح ،اح٤ذ ب ٩سٌیذ ا٬٤ٟذی ،اب ٩و٫بَ ،قہ بً ٩بذاٟزح،٩٤
ٌ٣اَفی ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبيًَ ،ائظہ رضي اہلل ً٨ہا

اٟرس ٔح َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َٗاُٟوا أَ َِْ َ َََ ٧ا ابِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ح و َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی َوابِ ُِ َّ ٩
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا
اَف ُّی ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َوصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ُ ََّقةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َٗاَِ ٟت َی ِز َح ُ ٥اہللُ ن َٔشا َئ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
ٕ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح
ت اْلِ ُ َو َ٤َّ َٟ ٢ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو َِ ٟی ِ ٔ
رضبِ َ ٩بٔخ ُُ٤زٔصَٔ ًََّ َّ٩ي ُج ُیوب ٔضَٔ َّ٩ط َ٘ ِ٘ َ ٩أَ َِ ٨َ ٛ

ٕ ُ٣زُوكٔضَٔٓ َّ٩ا ِْ َت َِ ٤ز َ ٪ب ٔ َضا
أَ َِ ٛث َ

ل
ل
ادمح نب اصحل ،امیلسؿ نب داؤد ا مہرری ،انب رسح ،ادمح نب دیعس ا مھددی ،انب فبھ ،رقہ نب دبعارلنمح ،اعمرفی ،انب اہشب،
رعفہنبزریب،اعہشئریضاہللؼبھارفامیتںیہہکاہللاعتیلافنیلاہمرجفںیکوعروتںرپرمحرفامےئبجاہللاعتیلےنہیآتیانزؽ
ل ْیض تِج ُ ه َ َ ت
ج ِھ ِ َّن) ہکوعروتں وکاچےیہاےنپرگةیونں ںیم دفےٹپڈاؽںیل) وتاوہنںےن اینپومیٹاچدرفں وک
ن مُررِ ِ َّن لَع ُ ُ
رفامیئ( َف َ ْ ِرر ْ َ
اھپڑرکاؿےسدفےٹپانبےیل۔انباصحلاکیفےتہکںیہ۔
ل
ل
رافی  :ادمح نب اصحل ،امیلسؿ نب داؤد ا مہرری ،انب رسح ،ادمح نب دیعس ا مھددی ،انب فبھ ،رقہ نب دبعارلنمح ،اعمرفی ،انب
اہشب،رعفہنبزریب،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتیلےکرفامؿاچےیہہکفہوعرںیتاینپافڑاینھںاےنپرگةیونںرپڈاؽںیل(اکایبؿ)

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 702

راوی  :اب ٩رسحً٘ ،ی ،١اب ٩ط٬اب،

اب بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
اب َْالٔي ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟرسحٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت فٔي َ ٔ ٛت ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
انب رسح ،لیقع ،انب َھاب ،ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ امومں یک اتکب ںیم یہی دحثی لیقع نع انب اہشب یک دنس ےس دیھکی
ےہ۔
رافی  :انبرسح،لیقع،انبَھاب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاینپزتنیےکنکاؼضاءوکالھکرھکیتکسےہ؟
ابب  :ابلساکایبؿ
وعرتاینپزتنیےکنکاؼضاءوکالھکرھکیتکسےہ؟

حذیث 703

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

راوی  :یٌ٘وب بٌٛ ٩ب اَ٧لاكي٣ ،وئ ١٤بٓ ٩ـ ١اَٟحاِي ،اٟوٟیذ ،اٟشٌیذ ب ٩بظيَٗ ،تادہْ ،اٟذ ،یٌ٘وب ب ٩دریک،
ًائظہ رضي اہلل ً٨ہا

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
َحاِ ٔ ُّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ٩
وب بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ اْلِ ََ ِ ٧لاك ٔ ُّي َو َُ ٣ؤ َُّ ٣
َح َّذثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
وب ابِ ُ ٩دُ َریِ ٕک ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ َِ ٨ت أَبٔي بَ ِْکٕ َد ََِْ ٠ت ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َْإ ٔ ٟذ َٗا ََ ٢ی ٌِ ُ٘ ُ
ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠و ًََ٠یضا ث ٔیاب رٔ َٗ ْ َ
رع َق ًَ َِ ٨ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٢یا أَ ِس َ٤ا ُئ إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة إٔذَا بَ َِ َِ ٠ت
ِ َ َ ََ َِ َ ْ
آَ ٚأ ِ َ
یف َ ٥َِ ٟت ِؼُ٠حِ أَ ِ ٪یُ َزی َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ ََّ َص َذا َو َص َذا َوأَ َط َار إلٔ َي َو ِجضٔطٔ َو َِ َّٔ ٛیطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا ُ٣زِ َس َْْ ١اُ ٔ ٟذ بِ ُُ ٩د َریِ ٕک ٥َِ ٟ
ا ِٔ ٤َ ٟح َ
یُ ِذرٔ ِک ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا
ئ
مت

وقعیبنببعکاالاطنیک،وم لنبلضفارحلاین،اولدیل،ادیعسلنبس ری،اتقدہ،اخدل،وقعیبنبدرکی،اعہشئریضاہللؼبھارفامیت
ںیہہکرضحتاامسءتنباوبرکبہریضاہللاعتیلہنع(اعہشئیکنہب)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہںیئوتاؿےک
افرپابرکیڑپکےےھتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسہنم ریھپایل۔افررفامایہکاےاامسءبجوعرتضیحیکرمعوک
چنہپاجےئ(ابغلوہاجےئ)وتاسےکےیلدرتسںیہنےہہکاسےکمسجےسوساےئاسےکافروساےئاسےکداھکیئدےافر
ہب
ااشرہ رفامای اؿ ےک رہچے افر دفونں ھلیوں یک رطػ (ہک ابغل وعرت رصػ رہچہ افر دفونں ایلیھتہں وت وھکؽ یتکس ےہ اس ےک
العفہ وپرا مسج اپھچان رضفری ےہ) اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی رفاتی اخدل نب درکی یک رمالست ںیم ےس ےہ ویکہکن اوہنں ےن
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعاکزامہنںیہناپای۔(دفراحرضںیماملعءےنرہچہوھکانلیھباناجزئرقاردایےہببسبہنتفےک)۔
ئ
ت
رافی  :وقعیب نب بعک االاطنیک ،وم مل نب لضف ارحلاین ،اولدیل ،ادیعسل نب س ری ،اتقدہ ،اخدل ،وقعیب نب درکی ،اعہشئ ریض اہلل

اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجالغؾاینپامہکلےکابؽدےھکیاساکایکمکحےہ؟
ابب  :ابلساکایبؿ
وجالغؾاینپامہکلےکابؽدےھکیاساکایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 704

راوی ٗ :تیبہ ،یزیذ بْ ٩اٟذ ب٣ ٩و٫ب ،ا٠ٟیث ،اب ٩زبيَ ،جابز رضي اہلل ً٨ہا

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َوابِ ُِ ٣َ ٩وصَبٕ َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة ا ِس َتأِذَِ َ ٧ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا ِٟحٔ َحا َٔ ٣ة َٓأ َ ََ ٣ز أَبَا كَ ِی َب َة أَ َِ ٪ی ِح ُح ََ ٤ضا َٗا ََ ٢ح ٔش ِب ُت أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢کَا َ ٪أَ َْا َصا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة أَ ِو ُ ََُل ّ٣ا ٥َِ ٟ
یَ ِح َت٥ِ ٔ ٠
ہبیتق ،سیدی نب اخدل نب ومبھ ،اثیلل ،انب زریب ،اجرب ریض اہلل ؼبھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےنچپوگلاےنیکااجزتبلطیکوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوبہبیطوکمکحدایہک
فہ اؾ ہملس وک ےنچپ وگلاےئ رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ہی ےہ ہک اوبہبیط رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک راضیئ اھبیئ ےھت ای
انابغلےچبےھت۔
رافی  :ہبیتق،سیدینباخدلنبومبھ،اثیلل،انبزریب،اجربریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

وجالغؾاینپامہکلےکابؽدےھکیاساکایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 705

ًیسي ،ابوج٤یٍ ،سا ٥ٟب ٩دی٨ار ،ثابت ،ا٧ص،
راوی ٣ :ح٤ذ بٰ ٩

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ُج َِ ٤ی ٍٕ َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَي

اِ َٗ ٪ذ َو َص َب ُط ََ ٟضا َٗا ََ ٢و ًََّ َي َٓاك ََٔ ٤ة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ثَ ِو ْب إٔذَا َٗ َِّ ٌَ ٨ت بٔطٔ َرأِ َس َضا  ٥َِ ٟیَ ِب ِّ ُ٠رٔ ِجَِ ٠ی َضا َوإٔذَا ُ ََّل ِت
َٓاك ََٔ ٤ة بٔ ٌَ ِب ٕذ ک َ َ
بٔطٔ رٔ ِجَِ ٠ی َضا َ ٥َِ ٟی ِبَ ِّ ُ٠رأِ َس َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت َِ ٠قي َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص ًََِ ٠ی ٔک بَأ ِ ْض إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو أَبُو ٔک
َوُ ََُل ُٔ ٣ک
دمحم نبٰیسیع ،اوبعیمج ،اسمل نب دانیر ،اثتب ،اسن ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل
ہنع ےکاپسرشتفیالےئ اکیالغؾےل رکوجاںیہن ہبہرکدایاھت۔رضحتاسن ےتہک ںیہہکرضحتافہمط ریض اہللاعتیل ہنعےک
افرپ اکیڑپکا اھتبجاس ےساےنپرسوک ڈںیتکھوتفہ اؿیکاٹوگنںکتہن چنہپاپاتافر بجاسےساینپاٹںیگن ڈاھیتپن یھت وترس وک
ںیہن اتچنہاھت(رغتبفاالفساکہیاعملاھتہکدفرسالمکمڑپکایھبرسیمہناھتدفاہجںےکرسداریک یٹیوک)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن بج اںیہن اس ذتذبب ںیم داھکی ہک وت رفامای ہک وکیئ رحج ںیہن ےہ اس ںیم ہی ای وت اہمترے فادل ںیہ ای اہمترا الغؾ ےہ
(ولعمؾوہاہکولممکاینپامہکلےکرسےکابؽدھکیاتکسےہ۔
رافی  :دمحمنبٰیسیع،اوبعیمج،اسملنبدانیر،اثتب،اسن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلاکرفامؿریغافیلاالیةاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتیلاکرفامؿریغافیلاالیةاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 706

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ٣ ،ح٤ذ ب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،اٟز٫زی٫ ،ظا ٦ب ٩رعوة ،رعوةً ،ائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ثَ ِورٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َوصٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َ ًََّ ١ي أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠خ َّْ ٨ث َََٓاُ ٧وا َی ٌُ ُّذوُ َ ٧ط َُٔ ٩ِ ٣ي َِ ٔأُولٔي ِاْل ٔ ِربَ ٔة ٓ ََذ َْ َ١
ا ٪یَ ِذ ُْ ُ
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ّ٣ا َوصُ َو ً ٔ َِ ٨ذ َب ٌِ ٔف ن َٔشائٔطٔ َوص َُو یَ ُِ ٌَ ٨ت ا َِ ٣زأَ ّة َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا إٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت أَٗ َِبَِ ٠ت بٔأ َ ِربَ ٍٕ
َوإٔذَا أَ ِدبَ َز ِت أَ ِدبَ َز ِت ب ٔ َث َ٤ا َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ أَ َری َص َذا َی ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا َصاصُ َ٨ا ََ َی ِذ َُِْ ٠ًَ َّ٩َ٠یَ َّ٩ُٜص َذا

َٓ َح َحبُو ُظ
دمحمنبدیبع،دمحمنبوثر،رمعم،ازلرھی،اشھؾنبرعفة،رعفة،اعہشئریضاہللؼبھارفامیتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اکی حم (ڑجیہا) آای رکات اھت۔ (اس ےن آےن رپ وکیئ اس ےس رپدہ ںیہن رکات اھت)
غِ ُأ ِفل ْ ِٔال ْر َی ِة ںیم امشر رکیت ںیھت اکی رفز وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
سپ فہ ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتیل ہنع اےس َ ْ ر
رامرےاپسرشتفیالےئافرفہثنخمیھبضعبازفاجےکاپسوموجداھتافراکیوعرتیکافصتایبؿرکراہاھت۔افرہہکراہاھتہک
بج فہ اسےنمآیت ےہ وت اچر (ولسوٹں) ےکاسھت آیت ےہ (ومیٹ اینت ہک ےتلچ فتق ٹیپ ںیم اچر ولسںیٹ) وہیت ںیہ نج ےکاسھت
اجیت ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی انس وت رفامای ہک ارے ریما ایخؽ ےہ ہک ہی یھب وعروتں یک ابںیت اجاتن ےہ ہی رہسگ
غِ ُأ ِفل ْ ِٔال ْر َی ِةںیمدالخںیہنےہ)
اہمترےاپسہندالخوہاسےسرپدہرکف۔(ولعمؾوہاہکثنخم َ ْ ر
رافی  :دمحمنبدیبع،دمحمنبوثر،رمعم،ازلرھی،اشھؾنبرعفة،رعفة،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتیلاکرفامؿریغافیلاالیةاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 707

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩داؤد ب ٩سٔیاً ،٪بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوةً ،ائظہ ،اح٤ذب ٩ػاٟح ،و٫ب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب،
رعوةً ،ائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َح َّذث َ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩دا ُو َد بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َخ َج ُط
أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َزا َد َوأَ ِ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩

 ١ک ُ َُّ ١ج ِٕ ٌَ ٤ة َی ِش َت ِل ٌٔ ُ٥
ا ٪بٔا ِٟب َ ِی َذا ٔ
ئ َی ِذ ُْ ُ
ََٓ َ َ

دمحم نب داؤد نب ایفسؿ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ ،ادمحنب اصحل ،فبھ ،ویسن ،انب َھاب ،رعفة ،اعہشئ ریض اہلل
ؼبھاےسیہیدحثی رمفی ےہ ہکاسااضہف ےک اسھت ہک رھپوضحرارکؾ یلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےن اس دمہنی ےسولکنا دای سپ فہ
دیباء(دمہنیےسابرہاکیہگجےہ)ںیماھترہہعمجوکاھکانامےنگنےکےیلدمہنیںیمآات۔
رافی  :دمحم نب داؤد نب ایفسؿ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ ،ادمحنب اصحل ،فبھ ،ویسن ،انب َھاب ،رعفة ،اعہشئ
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتیلاکرفامؿریغافیلاالیةاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 708

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ٤ً ،ز ،اَوزاعي،

َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي فٔي صَ ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٓ٘ٔی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ُٔ َّ ٧ط إٔذ َِ ٪یَ ُُ ٤
وت ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َٓأَذ ٔ ََٟ ٪طُ
أَ ِ ٪یَ ِذ ُْ َ ١فٔي کُُ ِّ١ج ِٕ ٌَ ٤ة ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ٓ ََی ِشأ َ ُ ٢ث ُ َّ ٥یَ ِز ٔج ٍُ
ومحمدنباخدل،رمع،االفزایع،یہیہصقرمفیےہاسااضہفےکاسھتہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساہکایگہکاسرطح

وتفہوھبکےسرماجےئاگ۔سپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناےسااجزتدیاسابتیکہکرہہعمجںیم(رمادہتفہرھب
ںیم)دفرمہبترہشںیمآرکاھکانامےگنرھپفاسپولٹاجےئ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمع،االفزایع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنموعروتںوکرظنںییچینرےنھکاکمکحدےنیفاےلرفامؿایہلاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
ومنموعروتںوکرظنںییچینرےنھکاکمکحدےنیفاےلرفامؿایہلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 709

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ا٤ٟزوزیًَّ ،ي ب ٩اٟحشين ب ٩واٗذ ،ابوہ ،یزیذ ا٨ٟحویًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ئ َّ
ض َو ُٗ ِِ ٤ُِ ٠ٟٔ ١ؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
اَٟلت ٔي ََ
ک َوا َِ َ٘ ٟواً ٔ ُذ ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ًَبَّا ٕ
ت َی ِِ ُـ ِـ َ ٩ِ ٣ٔ ٩أَبِ َؼارٔصِٔ َّ٩اْل َی َة َٓٔ ُ٨ش َخ َوا ِس َت ِثن َي ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ؤََ٧ ٪ا ّحا ِاْل َی َة
َی ِز ُج َ
ادمح نب دمحم ارملفزی ،یلع نب انیسحل نب فادق ،اوبہ ،سیدی اوحنلی ،رکعہم ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رقآؿ رکمی یک اس آتی
ُ لِلْم ئ ِ بَع ْ
ص
ُ
ه
ص
ْ
ِ
َ
م ِ
نِم أ ْ َن ِر َّن) (ہک ومنم وعروتں ےس ہہک دےئجی ہک اینپ اگنںیہ یچین رںیھک) اس ںیم وسنمخ فینث
َن ْ
ت
ق ُْو َ
( َف ْ
وُجؿ ِ َن ًج) ہک فہ وعرںیت وج وبڑیھ وہںیئگ افر
وہںیئگ فہ وعرںیت نج اک ذرک اس آتی ںیم ےہ ( َفال ْ َق َو ِ ُ د
اع نِمْ التّ ِ َسائِ ال َّل ِن َل َ ْ رن َ

ںیہنجاکنحیکادیمںیہن۔
رافی  :ادمحنبدمحمارملفزی،یلعنبانیسحلنبفادق،اوبہ،سیدیاوحنلی،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ومنموعروتںوکرظنںییچینرےنھکاکمکحدےنیفاےلرفامؿایہلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 710

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،اب ٩ا٤ٟبارک ،یو٧ص ،زہزی٬٧ ،با٣ ٪وَ ا ٦س٤٠ہ،

ئ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ِ َ ٧ب َضا ُِ ٣َ ٪ول َي أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ک َب ٌِ َذ أَ ِ ٪أ ُ ِٔ ٣زَ٧ا
َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨ذ ُظ َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة َٓأَٗ َِب َ ١ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَ ٕ ٦وذََ ٔ ٟ
َّ
َّ
صَ٧ا َو ََ َی ٌِز ٔ ُٓ َ٨ا َٓ َ٘ا َ٢
بٔا ِٔ ٟح َح ٔ
اب َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِح َتحٔ َبا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََِ ٟی َص أَ ًِ ََّم ََ یُ ِب ٔ ُ
َّ
َّ
صأ٧طٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا ْٔلَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَٓ ٌََ َِ ٤یا َوا ٔ ٪أَِ٧ت َُ٤ا أََِ ٟشت َُ٤ا تُ ِب ٔ َ
َْ َّ
اػ ّة أَََ َت َزی إلٔ َي ا ًِت َٔذاد َٔٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص ً ٔ َِ ٨ذ ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوِ َٗ ٕ ٦ذ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟٔٔ ٥َ ٠اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ

َٗ ِی ٕص ا ًِ َت ِّذی ً ٔ َِ ٨ذ ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَٓ ٕ ٦إُٔ َّ ٧ط َر ُج ْ ١أَ ًِ ََّم َت َـٌٔي َن ث َٔیابَ ٔک ً ٔ َِ ٨ذ ُظ

دمحمنبالعء،انباابملرک،ویسن،زرہی،تھیاؿومالاؾہملس،رفامیتںیہہکںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسیھتافر
آپےکاپسرضحتومیمہنریضاہللاعتیل ہنع(یھب) ںیھت۔اسےنمےسرضحتدبعاہلل نباؾوتکمؾ(وجانانیبےھت) رشتفیالےئ
افر ہی فاہعق رپدہ اک مکح دےی اجےن ےک دعب اک ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اؿ ےس مت دفونں رپدہ رکف مہ ےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکہیانانیب ںیہنںیہ؟ںیمہںیہند ےتھکافرہنںیمہناچہےتنںیہ؟وضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت دفونں یھب ادنیھ وہ اںیہن ںیہن دیتھکی وہ (ولعمؾ وہا ہک اہجں رمد وک وعرت رپ رظن ںیہن ڈاینل اچےہ
فںیہ رپ وعرت ےک ےل یھب اجزئ ںیہن ہک رمد وک دےھکی الب رضفرت نکیل یسک رضفرت ےس ابزار اتپسہؽ فریغہ اجان زپے وت دفرسی
ابتےہ۔)
رافی  :دمحمنبالعء،انباابملرک،ویسن،زرہی،تھیاؿومالاؾہملس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ومنموعروتںوکرظنںییچینرےنھکاکمکحدےنیفاےلرفامؿایہلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 711

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاہلل ب ٩ا٤ٟی٤و ،٪اٟوٟیذ ،اَوزاعي٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِِ ٤َ ٟی ُ٤و َٔ ٪ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َز َّو َد أَ َح ُذ ُِ ًَ ٥ِ ٛب َذ ُظ أَ ََ ٣ت ُط ٓ َََل َی ُِ ٨و ِز إلٔ َي ًَ ِو َرت َٔضا
دمحم نبدبعاہللنبا ،نومؿ،اولدیل،االفزایع،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکوضحرارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئاےنپالغؾاکاکنحاینپابدنیےسرکدےوتاےساچےیہہکرھپاسابدنیاکرتس
ہندےھکی۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبا ،نومؿ،اولدیل،االفزایع،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ومنموعروتںوکرظنںییچینرےنھکاکمکحدےنیفاےلرفامؿایہلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 712

راوی  :ز٫يَ ب ٩رحب ،وٛیٍ داؤد ب ٩سوار ا٤ٟزِي٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّذثَنٔي َدا ُودُ بِ َُ ٩س َّوا ٕر ا ِ٤ُ ٟزَِ ٔ ُّي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا ُزصَيَُِ بِ ُِ َ ٩
اٟز َِ ٛب ٔة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
وَّ ُّ ٪
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َز َّو َد أَ َح ُذ َُْ ٥ِ ٛاد ٔ َُ ٣ط ًَ ِب َذ ُظ أَ ِو أَ ٔجي ََ ُظ ٓ َََل یَ ُِ ٨و ِز إلٔ َي َ٣ا ُد َ
اٟرسة ٔ َوٓ َِو َُّ ٚ

َو َػ َواب ُ ُط َس َّو ُار بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِ٤ُ ٟزَِ ٔ ُّي اٟؼَّ ي ِ ََف ٔ ُّي َوص َٔٔ ٓ ٥یطٔ َؤٛی ٍْ
زریھ نب رحب،فعیکداؤد نب وسار ازملین ،رمعف نب بیعش ،اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےکدادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسوکیئاینپابدنیاکاکنحاےنپالغؾایونرکےسرکدےوتابدنیاکرتس(انػےسےچین
افر ونٹھگں ےس افرپ اک ہصح) ہن دےھکی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک داؤد نب وسار (رافی) ےک اجبےئ وسار نب داؤد حیحص ےہ اس ںیم
فعیکوکفمہوہایگ۔
رافی  :زریھنبرحب،فعیکداؤدنبوسارازملین،رمعفنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفہٹپافڑےنھاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
دفہٹپافڑےنھاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 713

راوی  :ز٫يَ ب ٩رحبً ،بذاٟزح٣ ،٩٤شذد ،یحیي  ،سٔیا ،٪حبیب ،ابي ثابت ،و٫ب٣ ،ولي ابواح٤ذ  ،ا ٦س٤٠ہ،

یب بِ ٔ ٩أَبٔي ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪حب ٔ ٔ
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُز َصيَُِ بِ ُِ َ ٩
َوصِبٕ َِ ٣ول َي أَبٔي أَ ِح ََ ٤ذ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠د َْ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َوه ٔ َي َت ِخ َتٔ٤زُ َٓ َ٘ا ََّ َٟ ٢ی ّة ََ ََّ ٟی َتي ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو
ْک ُر ُظ كَاّٗا أَ ِو كَا َٗي ِ ٔن
َدا ُود ٌَِ ٣ن َي َٗ ِؤٟطٔ ََّ ٟی ّة ََ ََّ ٟی َتي ِ ٔن َی ُ٘و َُ ََ ٢ت ٌِ َت ُِّ ٣ٔ ٥ث َ ١اٟزَّ ُج ٔ ََ ١تُ َ ِّ

زریھنبرحب،دبعارلنمح،دسمد،ییحی،ایفسؿ،بیبح،ایباثتب،فبھ،ومیلاوبادمح،اؾہملسےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلص
گب
اہلل ہیلع فآہل فملس اےکن اپس رشتفی الےئ افر فہ دفہٹپ افڑےھ وہےئ ںیھت وت رفامای ہک اکی رمہبت ھ رر دف ،دف رمہبت ںیہن۔ اامؾ
ل ََت
اوبداؤدرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوقؽ،،ل َ َّی ًة َل ّ َی ْت ِن،،اکبلطمہیےہہکرمدہکرطحامعہمہنابدنںی

ہکاےساکیچیپافردفچیپدںی۔
رافی  :زریھنبرحب،دبعارلنمح،دسمد،ییحی،ایفسؿ،بیبح،ایباثتب،فبھ،ومیلاوبادمح،اؾہملس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصمیڑپکے(وجابرکیوہےتںیہ)وعروتںاکاںیہنےننہپاکایکمکحےہ؟
ابب  :ابلساکایبؿ
رصمیڑپکے(وجابرکیوہےتںیہ)وعروتںاکاںیہنےننہپاکایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 714

٣وسي ب ٩جبيًَ ،بیذ اہلل بً ٩باضْ ،اٟذ
راوی  :اح٤ذ ب٤ً ٩ز ،اب ٩رسح ،اح٤ذب ٩سٌیذ ا٬ٟذاِي ،اب ٩و٫ب ،اب ٩اٌ٬ٟیةٰ ،
ب ٩زیزیذ ،ابٌ٣ ٩اویہ ،حرضت دحیہ ب٠ْ ٩یٔہ ا٠َٟبي،

وسي بِ ٔ٩
یٌ َة ًَ َِ ٣ُ ٩
اٟرسحٔ َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
یذ بِ ٌَٔ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ِ ٩د ٔ ِح َی َة بِ ٔٔ٠َْ ٩ی َٔ َة ا ِٔ ٠ِ َ َٟب ِّي أََّ٧طُ َٗا َ ٢أتُ َٔي َر ُسو ُ٢
ض َح َّذثَطُ ًَ َِْ ٩أٟذٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ُج َبي َِ ٕأَ ًَُّ ٪ب َ ِی َذ اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ َب ٔ َّ
َخ
اِط َٓأ َ ًِ َلأِي َٔ ٨ِ ٣ضا ٗ ُِب ٔل َّی ّة َٓ َ٘ا َِ ٢اػ َذ ًِ َضا َػ ِذ ًَي ِ ٔن َٓاٗ َِل ٍِ أَ َح َذص َُ٤ا َّٗ ٔ٤
یؼا َوأَ ًِ ٔم ِاْل َ َ
وب َٓ َ٘ا َ٢
ک َت ِخ َتٔ٤زُ بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِدبَ َز َٗا ََ ٢وأِ ُ٣زِ ا َِ ٣زأَ َت َ
ا َِ ٣زأَ َت َ
ک أَ َِ ٪ت ِح ٌَ ََ ١ت ِح َت ُط ثَ ِو ّبا ََ َی ٔؼ ُٔ َضا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ َی ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ض
َّاض بِ ًُُ ٩ب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَب ُ
ادمحنبرمع،انبرسح،ادمحنبدیعسادھلاین،انبفبھ،انبالھعیة،ومٰیسنبریبج،دیبعاہللنبابعس،اخدلنبزسیدی،انباعمفہی،
رضحتدہیحنبہفیلخالکلبی،رفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسھچکرصمیڑپکےآےئنجںیمےساکی
رصمیڑپکاوضحرارک ؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماطعرفامدایافررفامایہکاسےکدفڑکٹےرکولافراؿںیمےساکیڑکٹےوک
صیمقانبولافردفرسااینپویبیوکدےدففہاسےساینپافڑینھانبےل۔رضحتفہیحیبلکریضاہللاعتیلہنعھٹیپریھپرکبجفاسپ
ڑمے وت رفامای ہک اینپ ویب ی وک مکح دف ہک اس ےک ےچین وکیئ ڑپکا اگل ےل (وطبر ارتس ےک) سج ےس اس اک دبؿ اظرہ ہن وہ ،اامؾ اوبداؤد

رفامےت ںیہ ہک اےس ییحی نب اویب ےن یھب رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن رضحت ابعس نب دیبع اہلل نب ابعس اہک ےہ (دیبع اہلل نب ےک
اجبےئ)
رافی  :ادمح نب رمع ،انب رسح ،ادمحنب دیعس ادھلاین ،انب فبھ ،انب الھعیة ،ومٰیس نب ریبج ،دیبع اہلل نب ابعس ،اخدل نب زسیدی،
انباعمفہی،رضحتدہیحنبہفیلخالکلبی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دانماکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
دانماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 715

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ابوبْک ب٧ ٩آٍ ،ػٔیہ ب٨ت ابوًبذاہلل،

ْک بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔي ًُب َ ِی ٕذ أََ َّ ٧ضا أَ َِْ َ ََ ِت ُط أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ

َّ
َّ
َّ
َّ
َِک ِاْل ٔ َز َار َٓا ِِ ٤َ ٟزأَةُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
َز ِو َد أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ح ٔي َن ذ َ َ
ٕ ًَ َِ ٨ضا َٗا َٔ َٓ ٢ذ َرا ًّا ََ َتزٔی ُذ ًََِ ٠یطٔ
تُ ِزخٔي ٔطَ ِ َّا َٗاَِ ٟت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة إٔذّا َی ِٔ َٜ ٨ظ ُ
دبعاہلل نبہملسم ،امکل،اوبرکب نبانعف ،ہیفصتنباوبدبع اہلل ،یتہںیہہکاںیہنوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسیک زفہجرہطمہ
رضحت اؾہملس ےن التبایہک اوہنں ےن وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ہکبج آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ازار اکذرک رک رےہ
ےھت رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وعرت ایک رکے؟ انتک ازار اکٹلےئ؟ رفامای ہک اکی ابتشل اکٹلےئ اؾ ہملس ےن اہک ہک
بجیھبےنلھکاکادنہشیوہوترھپاکیاہھتابملرکدےنکیلاسےسزایدہںیہن(ونٹھگںےساانتےچینرکیتکسےہ)۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبرکبنبانعف،ہیفصتنباوبدبعاہلل،

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

ابب  :ابلساکایبؿ
دانماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 716

٣وسيً ،یسيً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،س٠امی ٪ب ٩یشار ،ا ٦س٤٠ہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

وسي أَ َِْ َ َََ٧ا ً َٔیسي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ی َشارٕ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة
وب بِ َُ ٣ُ ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙوأَ ُّی ُ

اربامیہ نب ومیس ،یسیع ،دیبع اہلل ،انعف ،امیلسؿ نب اسیر ،اؾ ہملس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی لقن رفامیت ںیہ
اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاےسانبااحسؼافراویبنبومٰیسےنانعفنعہیفصےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :اربامیہنبومٰیس،یسیع،دیبعاہلل،انعف،امیلسؿنباسیر،اؾہملسوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
دانماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 717

راوی ٣ :شذد ،یحیي ب ٩سٌیذ ،سٔیا ،٪زیذًَّم ،ابي اٟؼذی ،ٙاب٤ً ٩ز،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ َ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي ِّ
ی ٙا٨َّ ٟاظٔ ِّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ر َّْ َؽ
اٟؼ ِّذ ٔ
ا ٪أ َِْ َ ََِٔي َزیِ ْذ ا ُِّ ِّ ٌَ ٟ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ ٨٣ي َن فٔي َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل ُ ََّ ٣ضا ٔ
اٟذیِ ٔٔ ١طَ ِ َّا ث ُ َّ ٥ا ِس َتزَ ِدُ َ ٧ط َٓزَا َدصُٔ َّ٩طَ ِ َّا َٓ َّ٩ُٜیُ ِز ٔس ٩َِ ٠إ ٔ َِ ٟی َ٨ا

َٓ َِ ٨ذ َر َُ َُ ٟض َّ٩ذ ٔ َرا ًّا
دسمد،ییحینبدیعس،ایفسؿ،زدییمع،ایبادصلقی،انبرمع،رفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااہمتاوملنینموک
دانم ےک اعمہلم ںیم اکی ابتشل یک ااجزت دی اوہنں ےن اس ےس زایدہ یک ااجزت اچیہ وت اکی ابتشل اک افر ااضہف رکدای سپ
ااہمتاوملنینمرامرےاپسڑپکےںیتجیھبمہاؿےکےیلاہوھتںےسانپدایرکےتےھت۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،ایفسؿ،زدییمع،ایبادصلقی،انبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہاجونریکاھکؽاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
رمدہاجونریکاھکؽاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 718

راوی ٣ :شذد ،و٫بً ،ث٤ا ،٪ابي طیبہ ،اب ٩ابوْ ،ٕ٠سٔیا ،٪اٟز٫زیً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل ٩ً ،ابً ٩باض،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕ ٪وًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َوابِ ُ ٩أَبٔي ََْٗ َٕٕ ٠اُٟوا َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ

ض َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد َو َوص ِْب ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت أُصِذ َٔی ِ ٤َ ٔ ٟو ََة ٕ َ٨َ ٟا َطا ْة ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َذ َٗ ٔة ٓ ََ٤ا َت ِت ٓ ََ٤زَّ ب ٔ َضا
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح َ ٦أَکَِ ُ٠ضا
است َ ٌَِِ ٔ٨ت ُِ ٥بٔطٔ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا َِ ٣ی َت ْة َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُ ِّ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََ َد َب ِِت ُِ ٥إ ٔ َصابَ َضا َو ِ

دسمد ،فبھ ،امثعؿ ،ایب ہبیش ،انب اوبفلخ ،ایفسؿ ،ازلرھی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،نع انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دسمد افر
فبیہےتہکںیہہکانبابعسےنرضحتومیمہنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیایکےہرامری اکیآزادرکدہابدنیوکاکیدصہقیک
رکبی دہہی یک یئگ سپ فہ رم یئگ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس ذگرے افر رمدہ رکبی وک داھکی وت رفامای مت ےن اس یک
اھکؽوکدابتغویکںںیہندایسپمتاسےسعفنااھٹےت ،اوہنںےناہکہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسہی وترمدارےہرفامای

ہککشیباساکرصػاھکانرحاؾایکایگےہ۔
رافی  :دسمد،فبھ،امثعؿ،ایبہبیش،انباوبفلخ،ایفسؿ،ازلرھی،دیبعاہللنبدبعاہلل،نعانبابعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمدہاجونریکاھکؽاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 719

راوی ٣ :شذد ،یزیذ٤ٌ٣ ،ز ،اٟز٫زی،

ِک َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَ ََ اَ ِ ٧تٔ ٌَِت ُِ ٥بٔإ ٔ َصاب ٔ َضا ث ُ َّ٥
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ َح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ِک ِّ
اٟذبَاَْ
َِک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ذ ََ

دسمد،سیدی،رمعم،ازلرھی ،ےنیہیدحثیرفاتییکےہ افراسںیمومیمہنریضاہلل اعتیلہنع اکذترکہںیہن ایکرافیےتہکںیہہک
وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای مت ےن اس یک اھکؽ ےس افدئہ ویکں ںیہن ااھٹای؟ رھپآےگ ذموکرہ ابال دحثی یہ لقن یک
ےہدابتغاکذترکہںیہنایک۔
رافی  :دسمد،سیدی،رمعم،ازلرھی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمدہاجونریکاھکؽاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 720

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارضً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز،

ْک ِّ
اٟذبَاَْ َو َی ُ٘و ُ ٢ی ُِش َت َِ ٤ت ٍُ بٔطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩یَ ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََٗ ٢ا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َوک َ َ
ا ٪اٟزُّصِز ٔ ُّی یُ ُِ ٔ ٨

ِک اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َویُوُُ ٧ص َو ًُ َ٘ ِی ْ ١فٔي َحذٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی ِّ
َِک ُظ اٟزُّبَ ِیذ ُّٔی َو َسٌٔی ُذ بِ ُ٩
ًََّ َي کَُ ِّ١حا َٕٗ ٢ا َ ٢أَبُو َدا ُود َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اٟذبَاَْ َوذ َ َ
َِکوا ِّ
اٟذبَاَْ
ًَ ِب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َو َحٔ ُِؽ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ ذ َ ُ
دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،ےتہکںیہہکزرہیدابتغاکااکنررکےتےھت۔(ہکدابتغہندیاجےئ)ہکاسےسرہاحؽ
ںیمعفنااھٹاناجزئےہاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکافزایعویسنافرلیقعےنزرہییکرفاتیںیمدابتغاکذرکںیہنایکہکبجزدیبی،
دیعسنبدبعازعلسیافرصفحاکذرکںیہنایکہکبجزدیبی،دیعسنبدبعازعلسیافرصفحنباولدیلےندابتغاکذرکںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دبعارلزاؼ،رمعم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمدہاجونریکاھکؽاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 721

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪زیذ ب ٩اسً ،٥٠بذاٟزح ٩٤ب ٩وً٠ہ ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ أَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪زیِذٔ بِ ٔ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩و ًِ ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب َٓ َ٘ ِذ كَ ُض َز
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا ُدب ٔ َّ ِاْل ٔ َص ُ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،زدی نب املس ،دبعارلنمح نب فہلع ،انب ابعس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی
رفامےتوہےئانسہکبجاھکؽوکدابتغدےدیاجےئوتفہاپکوہاجیتےہ۔

رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،زدینباملس،دبعارلنمحنبفہلع،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمدہاجونریکاھکؽاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 722

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،زیذ بً ٩بذاہللٗ ،شیم٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩ثوبا ،٪حرضت ًائظہ ،زوجہ ٧بي
ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ ِّ٣طٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ

ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز أَ ِ ٪ی ُِش َت َِ ٤ت ٍَ ب ٔ ُحُ٠ود ٔا ِِ ٤َ ٟی َتةٔ إٔذَا
ُدبٔ َِ ِت

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،زدی نب دبع اہلل ،قستط ،دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ ،رضحت اعہشئ ،زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک رمدار یک اھکولں وک بج دابتغ ددیی اجےئ وت اؿ ےس افدئہ ااھٹان
اجزئےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم ،امکل ،زدی نب دبعاہلل ،قستط ،دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ ،رضحت اعہشئ ،زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

رمدہاجونریکاھکؽاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 723

٣وسي ب ٩اس٤اًی٤٫ ،١اٗ ،٦تادہ ،حش ،٩جو ٪بٗ ٩تادہ ،س٤٠ہ ب٣ ٩حب ٙب ٩ا٤ٟحبٙ
راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زٰ ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١اََ َح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ج ِو ٔ ٪بِ َٔ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َُ ٣
وک أَتَي ًََّ َي بَ ِی ٕت َٓإٔذَا ٔ َِقبَ ْة ُْ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ة ٓ ََشأ َ َ ٢ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ٘اُٟوا یَا
ا َِ ٤ُ ٟحب َّٔ ٙأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ َتبُ َ
ورصَا
َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧ضا َِ ٣ی َت ْة َٓ َ٘ا َ ٢دٔبَاُ َُضا ك ُ ُض ُ

لم
م
ح
ی
صفح نب رمع ،ومٰیس نب اامسلیع ،امھؾ ،اتقدہ ،نسح ،وجؿ نب اتقدہ ،ہملس نب حیق نب ا ق ےس رفاتی ےہ ہک وزفہ وبتک ںیم
وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رھگ رپ آےئ فاہں اکی کشم یکٹل وہیئ یھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم
ےساپیناماگنوتولوگںےناہکہکہیوترمدا ر(یکاھکؽاکزیکشمہ)ےہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسیکدابتغاسیک
اپزیکیگےہ۔
لم
م
ح
ی
رافی  :صفحنبرمع،ومٰیسنباامسلیع،امھؾ،اتقدہ،نسح،وجؿنباتقدہ،ہملسنب حیقنبا ق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمدہاجونریکاھکؽاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 724

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩و٫ب٤ً ،ز ،اب ٩حارثٛ ،ثيَ بَ ٩فٗذً ،بذاہلل ب٣ ٩اٟک ،حذآہ ،اً ٦اٟیہ ب٨ت سبیٍ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِْ ٤زو َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ َِٛ ٩ثٔيَ ٔبِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٣َ ٩أ ٔ ٟک

ا ٪لٔي َُ َ ٥ْ ٨بٔأ ُ ُح ٕذ ٓ ََو َٗ ٍَ ٓ َٔیضا ا ِِ ٤َ ٟو ُت ٓ ََذ َُِْ ٠ت ًََّ َي َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة
بِ ُٔ ٩ح َذا َٓ َة َح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ب ٔ ِ٨تٔ ُسب َ ِی ٍٕ أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
ک ََ ٟضا َٓ َ٘اَِ ٟت لٔي َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة ََ ٟو أَ َْ ِذ ٔ
ت ُجُ٠و َد َصا َٓاَ ِ ٧تٔ ٌَِتٔ ب ٔ َضا َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َو َی ٔح ُّ١
ِک ُت ذََ ٔ ٟ
َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
وَ ٪طا ّة َُ ٟض ِِ ٣ٔ ٥ث َ ١ا ِٟحٔ َ٤ارٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ٥
ذََ ٔ ٟ
َقیِ ٕع یَحُ ُّز َ
ک َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِّ ٣َ ٥ز ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠رٔ َج ْ
اَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َْ ِذتُ ِ ٥إٔصَابَ َضا َٗا ُٟوا إَٔ َّ ٧ضا َِ ٣ی َت ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َل ِّضزُ َصا

ِق ُي
ا ِ٤َ ٟا ُئ َوا َِ َ ٟ
ادمحنباصحل،انبفبھ ،رمع،انباحرث،ریثکنبرفدق،دبعاہللنبامکل،ذحاہف،اؾاعہیلتنبستیع یتہںیہہکادحاہپڑرپریمی
ھچکرکبایںںیھتاؿںیم(یسکفابیکفہجےس)ومتفاعقوہانرشفعوہیئگسپںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہ
رضحتومیمہنریضاہللاعتیلہنعےکاپسآیئ افرااکسذترکہایکسپرضحتومیمہنریضاہللاعتیلہنعےنھجمےساہک ہک اکشمتاؿ
یکاھکںیل ےلںیتیلافراؿےسعفنااھٹںیتفہےنہکںیگلہکایکہیالحؽوہںیگ؟اوہنںےنرفامایہکاہںاکیرمہبتروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسرقشیےکدنچارفادرپذگرےفہرکبیوکدگےھیکرطحزنیمرپٹیسھگرےہےھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامایہک اکش متاس یک اھکؽ ےل ول۔ فہ ےنہک  ےگ ہک ہیرمدار ےہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای ہک اےس اپین
افررقظےک ےتاپکرکدںیےگ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبھ،رمع،انباحرث،ریثکنبرفدق،دبعاہللنبامکل،ذحاہف،اؾاعہیلتنبستیع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجرضحاتےکزندکیرمداریکاھکؽاپکںیہنوہیتاؿیکدلیل
ابب  :ابلساکایبؿ
نجرضحاتےکزندکیرمداریکاھکؽاپکںیہنوہیتاؿیکدلیل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 725

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز طٌبہ ،اٟحً ،٥ٜبذاٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیَّيً ،بذاہلل ب ٩حٜیً ،٥بذاٟزح ٩٤ب ٩ابوحٜیً ،٥بذاہلل بًٜ ٩ی٥

َق َئ ًَ َِ ٠ی َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ َٜ ًُ ٩ی َٕٗ ٥ا َٔ ُ ٢
َ ٔ ٛتاب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ ػََّّي اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠بٔأ َ
َ
َ
َ
ط
٦
َُل
َ
ُ
ا
٧
أ
و
ة
٨
ی
ض
ج
ق
ر
اب َو ََ ًَ َؼبٕ
اب أَ َِ ََ ٪ت ِش َت ِ٤ت ٔ ٌُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة بٔإٔصَ ٕ
َ
ٔ
ِ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ِ َ َ َ
ْ
ٌّ
صفحنبرمعہبعش،امکحل ،دبعارلنمحنباوبیلیل،دبعاہللنب میکح،دبعارلنمح نباوبمیکح ،دبعاہللنب میکرفامےتںیہہکہکمہ رپ
ہنیہج یک رس زنیم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک طخ زپاھ ایگ ہکبج ںیم ونوجاؿ ڑلاک اھت اس ںیم ہی اھت ہک مت ولگ رمدار ےک
ڑمچےافراسیکڈہویںےسافدئہتمااھٹؤ۔
رافی  :صفحنبرمعہبعش،امکحل،دبعارلنمحنباوبیلیل،دبعاہللنبمیکح،دبعارلنمحنباوبمیکح،دبعاہللنب میک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
نجرضحاتےکزندکیرمداریکاھکؽاپکںیہنوہیتاؿیکدلیل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 726

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩اس٤ا ًی٣ ،١ولي بني ٫اط ٥ث٘فيْ ،اٟذ ،ح ٥ٜبً ٩یی٨ہ،

َّ
اض ٌََ ٣طُ إلٔ َي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ٣َ ١ول َي بَنٔي َصا ٔط َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا اٟث َ٘ف ُّٔي ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِی َب َة أََّ٧طُ اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ص َُو َوْ َ ٧
َْخ ُجوا إلٔ َ َّي َٓأ َ َََُِْؤِي أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ َ٩
ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ َٜ ًُ ٩ی َٕ ٥ر ُج ُْ ٩ِ ٣ٔ ١ج َض ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢ا َِ ٟح َََ ٓ ٥ُ ٜذ َُْ٠وا َو َٗ ٌَ ِذ ُت ًََّ َي ا َِ ٟب ٔ
اب ٓ َ َ
اب
ًُ َِ ٜی ٕ ٥أَ َِْ َ ََص ُِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ت َب إلٔ َي ُج َض ِی ََ ٨ة َٗ ِب َِ ٣َ ١وتٔطٔ بٔظَ ِضز ٕأَ َِ ََ ٪ت َِ ٨ت ٔٔ ٌُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة بٔإٔصَ ٕ
اب إٔ٤َ َّ ٧ا ی َُش ََّّم َط ً٨ا
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١ی َُش ََّّم إ ٔ َصابّا َ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِذبَ ِّ َٓإٔذَا دُب ٔ َّ ََ ُی َ٘ا َُٟ ٢ط إٔصَ ْ
َو ََ ًَ َؼبٕ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢اُ ِ ٨َّ ٟ

َو ٔ َِقبَ ّة

دمحم نب اامس لیع ،ومیل ینب اھمش یفقث ،اخدل ،مکح نب  ،ہنی ،رفامےت ںیہہکفہ افر اؿ ےک اسھت دنچ ولگ رضحت دبعاہلل نب  میک ےک
اپس ےلچ وج خہیتیہ ےک اکی صخش ےھت مکح ےتہک ںیہ ہک افر ولگ ادنر دالخ وہےئ افر ںیم درفازہ رپ یہ ھٹیب ایگ سپ فہ ریمی رطػ

ابرہےلکنافراوہنںےنےھجمالتبایہکرضحتدبعاہللنب میکےناںیہنالتبایےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنخہیتیہوکاینپ
فافتےساکیامہلبقداھکیہکرمداریکاھکؽافرڈہویںےسافدئہتمااھٹؤ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرضننبلیمشےنرفامایہک
ااہبدابتغےسےلہپےتہکںیہبجدابتغدیاجےئوتاےسااہبںیہناہکاجاتاےسوتنشافررقہبےتہکںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،ومیلینباھمشیفقث،اخدل،مکحنب ،ہنی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتیچںیکاھکولںاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
وتیچںیکاھکولںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 727

راوی ٨٫ :اد ب ٩رسی ،وٛیٍ ،ابي ٌ٣ت٤ز ،اب ٩رسیٌ٣ ،٩اویہ

اٟرس ِّی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
یٌَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩اؤیَ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یٍ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩
اٌَ ٣ُ ٪او ٔ َی ُة ََ یُ َّت َض ُ ٥فٔي ا َِ ٟحذٔیثٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َ َٟ ٢ا أَبُو
َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ِز َٛبُوا ا َِ ٟخزَّ َو ََ اَ ٤َ ٨ِّ ٟار َٗا ََ ٢وک َ َ
ا ٪یَ ِ٨ز ٔ ُ ٢ا ِٟحٔي َ ََ َة
ا ٪ک َ َ
اس ُُ ٤ط َیزٔی ُذ بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
َسٌٔی ٕذ َٗا َ٨َ َٟ ٢ا أَبُو َدا ُو َد أَبُو ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ِ

انھدنبرسی،فعیک،ایب رمتعم،انبرسنی،اعمفہیےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایہکمتولگریمشی
زنیرپوسارتموہافرہنوتیچںیکاھکؽرپ۔انبریسنیےتہکںیہہکرضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعدحثیےکابرےںیممہتم
ہنےھت۔(مہتمابذکلب)۔رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرفامےتںیہہکآپےنرفامای
المہکئاؿولوگںےکرقیفںیہنےتنبنجےکرھگفںںیمےتیچیکاھکؽوہیتےہ۔
رافی  :انھدنبرسی،فعیک،ایبرمتعم،انبرسنی،اعمفہی

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

ابب  :ابلساکایبؿ
وتیچںیکاھکولںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 728

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،ابوداد٤ً ،زاٗ ،٪تادہ ،زرارہ حرضت ابوہزیزہ ٧بي اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد َح َّذثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َد َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ت ِؼ َح ُب ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ُر ِٓ َ٘ ّة ٓ َٔیضا ٔج ُِ ٠ذ ٔ٤َ٧ز ٕ

دمحم نب اشبر ،اوبداد ،رمعاؿ ،اتقدہ ،زرارہ رضحت اوبرہریہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای
المہکئاؿولوگںےکرقیفںیہنےتنبنجےکرھگفںںیمےتیچیکاھکؽوہیتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداد،رمعاؿ،اتقدہ،زرارہرضحتاوبرہریہیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وتیچںیکاھکولںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 729

راوی ٤ً :ز بً ٩ث٤ا ،٪ب ٩سٌیذ اٟح٤صيْ ،اٟذ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت ٘٣ذا ٦رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بٌ٣ ٩ذیْکب،

ِک َب
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَحٔيَ ٕ ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ َٗا ََ ٢وٓ ََذ ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذ ُا ٦بِ ٌُِ ٣َ ٩ذٔی َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ٘ َٓ ٪ا ٌََ ٣ُ ٢او ٔ َی ُة َ ِ٘ ٔ٤٠ِ ٔ ٟذا ٔ ٦أَ ًََ ٤ِ ٔ ٠ت
رس َ
َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َود ٔ َو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَنٔي أَ َس ٕذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔٔ ِ ٨َّ ٔ ٗ ١
ی ٩إلٔ َي ٌَُ ٣اؤیَ َة بِ ٔ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ

َ
یب ّة َو َٗ ِذ َو َؿ ٌَ ُط َر ُسو ُ٢
یب ّة َٗا َُ َٟ ٢ط َو ََ ٥َ ٔ ٟأَ َرا َصا ُٔ ٣ؼ َ
َف َّج ٍَ ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذ ُاَ٘ َٓ ٦ا َُ َٟ ٢ط َر ُج ْ ١أَ َت َزاصَا ُٔ ٣ؼ َ
أ َّ ٪ا َِ ٟح َش َ ٩بِ َٕٓ ٔ ًََّ ٩ي تُ ُوف ِّ َي َ َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ح ٔ ِحزٔظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا ٔ٣نِّي َو ُح َشي ِْن ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ِ ٣ي َٓ َ٘ا َ ٢اْلِ َ َسذ ُّٔی َج َِ ٤ز ْة أَكَِٔأ َ َصا اہللُ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ٢

ْک ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اؤیَ ُة إ ٔ َّ ٪أََ٧ا َػ َذٗ ُِت ٓ ََؼ ِّذ ِٗنٔي َوإ ٔ ِ ٪أََ٧ا
ک َوأ ُ ِسَ ٌَ ٔ٤
َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذ ُا ٦أَ َّ٣ا أََ٧ا ٓ َََل أَبِ َز ُح ا َِ ٟی ِو ََ ٦حتَّي أَُُ ِّیوَ َ
ک َ٣ا َت ِ َ
َٗ ١ا ََٓ ٢أ َ ِن ُظ ُذ َک بٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص َّ
اٟذ َص ٔب
ََ ٛذبِ ُت َٓ َِّ ٜذبِنٔي َٗا َ ٢أَٓ ٌَِ ُ
َحیز ٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أ َ ِن ُظ ُذ َک بٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
َٓأ َ ِن ُظ ُذ َک بٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ُجُ٠ود ٔ ِّ
وب ًََِ ٠ی َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اٟز ُٔ ٛ
اٟش َبا َٔ َو ُّ

ک َیا َٔ ِ٘ ٣ذ ُاَٗ ٦ا ََْ ٢اْ ٔ ٟذ
َٗا َََ ٓ ٢واہللٔ َِ َ٘ ٟذ َرأَیِ ُت َص َذا ک ُ َُّ ٠ط فٔي بَ ِیت َٔک یَا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢او ٔ َی ُة َٗ ِذ ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَِِّي  ٩َِ ٟأَُ ِ ٧ح َو َٔ ٨ِ ٣
َرف َٗ َضا ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذ ُا ٦فٔي أَ ِػ َحابٔطٔ َٗا ََ ٢و ٥َِ ٟی ٌُِ ٔم اْلِ َ َسذ ُّٔی
َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟط ٌَُ ٣اؤیَ ُة ب ٔ َ٤ا َ ٥َِ ٟیأ ِ ُِ ٣ز َ ٔ ٟؼاحٔب َ ِیطٔ َو ََ
َف َق َٔبِٔ٨طٔ فٔي ا ِٔ٤ٟائ َ َتي ِ ٔن ٓ َ َّ
َ
َ َ
َف ُج َْ ١ح َش ُ٩
َف ُج ْٔ َ ١
أَ َح ّذا َط ِیئّا ٔ٤َّ ٣ا أَ َْ َذ ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ِک ْیَ ٥ب َش َم یَ َذ ُظ َوأ َّ٣ا اْلِ َسذ ُّٔی َ َ
ک ٌَُ ٣اؤیَ ُة َٓ َ٘ا َ ٢أ َّ٣ا ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذ ُاَ َ ٦
ِاْل ٔ َِ ٣شا ٔک ٔ ٟظَ ِیئٔطٔ

رمعنبامثعؿنبدیعسایصمحل،اخدلےتہکںیہہکرضحتدقماؾریضاہللاعتیلہنعنبدعمرکیب،رضحترمعفنباالوسدافرینبادساک
اکی صخش وج قرنی اک رےنہ فاال اھت رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ایفسؿ ےک اپس فدف انب رک آےئ سپ رضحت اعمفہی
ریضاہللاعتیلہنعےنرضحتدقماؾریضاہللاعتیلہنعےسرفامایہکایکںیہمتولعمؾےہہکرضحتنسحنبیلعوفتوہےئگ ںیہ
ہی نس رک رضحت دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اان ہلل زپیھ اؿ ےس یسک ےن اہک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس م تبی ںیم
امشر رکےت وہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم اےس م تبی ویکں ہن ایخؽ رکفں ہکبج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت نسح
ریضاہللاعتیلہنعوکاینپوگد ںیمایلافررفامایہکہیھجم ےس ےہافرنیسح،یلعریضاہللاعتیلہنعےسںیہ فہادسی صخشےنہکاگلہک
ااگنرہاھتےسجاہللےناھجبدای۔(وعنذابہلل)رافیےتہکںیہہکسپرضحتدقماؾےنرفامایہکاہجںکتریماقلعتےہوتںیمآجںیہن
روہںاگںیہمتہصغدالےئریغبافرںیہمتایسیابتانسؤںاگوجںیہمتانوگارذگرےیگادسیصخشےنوترضحتاعمفہیریضاہلل
اعتیلہنعوکوخشرکےنےکےیلایسیاناجزئابتہہکدیوتںیمقحابترکفںاگسجےسنکممےہںیہمتہصغآاجےئ)رھپرفامایہک
اے اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع۔ ارگ ںیم چس وہکں وت ریمی دصتقی رکان افر ارگ ںیم وھجٹ وبولں وت ریمی ذکتبی رکان۔ اوہنں ےن
رفامایہکںیمااسییہرکفںاگوترضحتدقماؾریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکںیمںیہمتاہللیکمسقداتیوہںہکایکآپےنانسےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسانےننہپےسعنمرفامایےہاعمفہیریضاہللاعتیلہنعےنہک ےگہکیجاہں۔دقماؾےناہکہکرھپ

ںیمںیہمتاہللیکمسقداتی وہںہک ایکںیھمت ولعمؾےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمشیےننہپےس عنمرفامایےہاعمفہی
ریضاہللاعتیلہنعےناہکہکیجاہں۔دقماؾریضاہللاعتیلہنعےناہکہکںیمںیہمتاہللیکمسقداتیوہںہکایکںیہمتولعمؾےہہک
وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دردنہ اھکولں ےک ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ افر اؿ رپ وسار وہےن ےس یھب۔ اعمفہی ریض اہلل
اعتیلہنعےناہکہکیجاہں۔دقماؾےناہکہکدخایکمسقںیمےنکشیباہمترےرھگںیمہیبسھچکداھکیےہاےاعمفہیریضاہلل
اعتیل ہنع۔رضحتاعمفہی ریضاہللاعتیلہنع ےنرفامایاےدقماؾریضاہللاعتیلہنع ےھجمولعمؾ اھتہکےھجم متےس اجنتںیہن ےلم
یگ۔اخدلےتہکںیہہکرضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعےنرضحتدقماؾریضاہللاعتیلہنعےکےیلاانتامؽدےنیاکمکحدایانتجاؿ
ےکدفونںاسںویھ ںےکےیلںیہندایاھتافراؿےکےٹیباکہصحدفوسدانیرفاولںںیمراھک۔رضحتدقماؾریضاہللاعتیلہنعےنفہ
امؽاےنپاسںویھں ںیم میسقت رکدای۔رافی ےتہک ںیہہکادسیےناےنپ امؽ ںیم ےس یسک وکھچکںیہن دای اس یکاالطع رضحتاعمفہی
ریضاہللاعتیلہنعوکیچنہپ وتاوہنںےنرفامایہکاہجںدقماؾاکقلعتےہفہاکییخسافراشکدہدتسااسنؿںیہافراہجںکتادسی
اکاعمہلمےہوتفہاینپزیچوکایھچرطحرفکرکرےنھکفاال(لیخب)صخشےہ۔
رافی  :رمعنبامثعؿ،نبدیعسایصمحل،اخدلےتہکںیہہکرضحتدقماؾریضاہللاعتیلہنعنبدعمرکیب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وتیچںیکاھکولںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 730

راوی ٣ :شذد ،اس٤ا ًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یحیي ب ٩سٌیذ ،ابوسٌیذ ،ےن اپ٨ے واٟذ حرضت اسا٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذدُ بِ ُِ َ ٣ُ ٩
رسصَ ٕذ أَ ََّ ٪ی ِحیَي بِ ََ ٩سٌٔی ٕذ َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَاص ُِ ٥ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
َٗ َتا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِ ٩ج ُ٠ود ٔ ِّ
اٟش َبا َٔ
دسمد،اامسلیعنباربامیہ،ییحینبدیعس،اوبدیعس،ےن اےنپفادلرضحتااسہمریض اہللاعتیلہنعےسرفاتیایکےہہکروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسےندردنفںیکاھکولں(ےکاامعتسؽ)ےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دسمد،اامسلیعنباربامیہ،ییحینبدیعس،اوبدیعس،ےناےنپفادلرضحتااسہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاتےننہپاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 731

٣وسي بً٘ ٩بہ ،زبيَ ،جابز،
راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩اٟؼباح بزار ،اب ٩ابي اٟز٧ادٰ ،

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
رف َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِٛثَُٔوا ٔ ٩ِ ٣اٌَ ٨ِّ ٟا َٔٓ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََ ََ ١یزَا َُ ٢راّ ٔ ٛبا َ٣ا اَ ِ ٧ت ٌَ َ١
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َس َ ٕ
دمحم نب اابصلح زبار ،انب ایبازلاند ،ومٰیس نبہبقع ،زریب ،اجرب ،رفامےت ںیہہک مہولگیسک رفس ںیم یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےکاسھتےھتآپےنرفامایہکوجاتتہبرثکتےسونہپاسےیلہکآدیمہشیمہوسارراتہےہبجکتہکوجاتےنہپوہےئوہ۔
رافی  :دمحمنباابصلحزبار،انبایبازلاند،ومٰیسنبہبقع،زریب،اجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 732

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی٤٫ ،٥اٗ ٩ً ،٦تادة ،ا٧ص،

اََ ٟ ٪ضا ٗ ٔ َب َاَ ٔ٪
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ن ٌِ َ ١أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ملسمنباربامیہ،امھؾ،نعاتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوجےتےکدفےمستےھت۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،امھؾ،نعاتقدة،اسن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 733

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاٟزحی ،٥ابزاہی ٥ب ٩ك٤٬ا ،٪ابوزبيَ ،جابز

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّح ٔٔی ٥أَبُو َی ِحیَي أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ اٟزُّبَي َِ ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاص ٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
َٗ ١ائ ّٔ٤ا
َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َِ ٨ت ٌٔ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
ط
دمحمنبدبعارلمیح،اربامیہنب هماؿ،اوبزریب،اجربےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑھکےڑھکےوجاتےننہپےس
عنمرفامایےہ۔(ہیمکحااجتسیبےہویکہکنڑھکاوہرکےننہپںیمرگےناکادنہشیےہ)۔
ط
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،اربامیہنب هماؿ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 734

راوی ً :بذاہلل ب ٩س٤٠ہ٣ ،اٟک ،ابوز٧اد ،ارعد ،ابوہزیزہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ََ َی ِ٤شٔي أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛفٔي ا ١ٔ ٌِ ٨َّ ٟا َِ ٟواح َٔذة َٔ ٔ ٟی َِ ٨ت ٌٔ ُِ ٠ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا أَ ِو َ ٔ ٟی ِخُ ٌَِ ٠ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا
دبع اہلل نب ہملس ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایمتںیمےسوکیئاکیوجاتنہپرکہنےلچایوتاچےیہہکدفونںےنہپاکیاسھتایدفونںااتردے۔
رافی  :دبعاہللنبہملس،امکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 735

راوی  :ابو وٟیذ اٟلیاٟسي ،ز٫يَ ،ابوزبيَ ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذَا
ٕ َواح ٔ ٕذ َو ََ یَأِک ُ ِ ١بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ
ا ِن َ٘ َل ٍَ ٔط ِش ٍُ أَ َح ٔذ َََُ ٓ ٥ِ ٛل یَ ِٔ ٤ع فٔي َن ٌِ َٕ ١واح َٔذة ٕ َحتَّي ی ُِؼٔ٠حَ ٔط ِش ٌَطُ َو ََ یَ ِٔ ٤ع فٔي ُْ ٕ ٓ
اوبفدیلاایطلیسل،زریہ،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسیسکےکوجےت

اکہمستوٹٹاجےئوتفہاکیوجیتنہپرکہنےلچاہیںکتہکاےنپوٹےٹوہےئہمستوکحیحصرکےل۔افرہناکیومزہنہپرکےلچافر
ہناےنپابںیئاہھتےساھکاناھکےئ۔
رافی  :اوبفدیلاایطلیسل،زریھ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 736

راوی ٗ :تیبة ب ٩سٌیذ ،ػٔوا ٪بً ٩یسيً ،بذاہلل ب٫ ٩ارو ،٪زیاد ب ٩سٌذ ،ابو٬٧یک ،ابً ٩باض

و ٩ِ ًَ ٪زٔ َیاد ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي َ٧ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ًب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا ِ
 ١أَ َِ ٪ی ِخ ََ ٍَ ٠ن ٌَِِ ٠یطٔ ٓ ََی َـ ٌَ ُض َ٤ا ب ٔ َح ِ٨بٔطٔ
ًَبَّا ٕ
اٟش َّٔ ٨ة إٔذَا َجََ ٠ص اَّ ٟز ُج ُ
ض َٗا َُّ ٩ِ ٣ٔ ٢
ہبیتق نبدیعس،وفصاؿنبیسیع،دبعاہللنباھرفؿ،زایدنبدعس،اوبھن،انبابعسےسرفاتیےہہکآدیمبجےھٹیبوتتنسہی
ےہہکوجاتااتررکےھٹیبافراںیہناےنپولہپںیمرھکےل۔
رافی  :قیتیةنبدیعس،وفصاؿنبیسیع،دبعاہللنباھرفؿ،زایدنبدعس،اوبھن،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 737

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ابوز٧اد ،اَرعد ،ابوہزیزہ،

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
إٔذَا اَ ِ ٧ت ٌَ َ ١أَ َح ُذ َُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی ِب َذأِبٔا َِ ٟیٔ٤ي ٔن َوإٔذَا َ٧زَ ََ َٓ َِ ٠ی ِب َذأ ِب ٔ ِّ
آَخص َُ٤ا َی ِ٨ز ٔ َُ
اٟظ َ٤ا َٔ ٢و َِ ٟت ٩ِ ُٜا َِ ٟیٔ٤ي ُن أَ َّو َُ ٟض َ٤ا َی َِ ٨ت ٌٔ ُ
َ ١و ٔ َ
دبعاہللنبہملسم،ام کل،اوبزاند،االرعج،اوبرھریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےس
وکیئوجاتےنہپداںیئرطػےسادتباءرکےافربجااترےوتابںیئرطػےسادتباءرکےسپداایںریپےلہپوہاگےتنہپفتقافر
آرخیوہاگااترےفتق۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 738

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزا٫ی ،٥طٌبة ،اطٌث ب ٩س٠ی ،٥واٟذ٣ ،رسوً ،ٚائظہ

رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو ُ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ َٗ ٥اَ َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَب ٔیطٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب اٟت َّ َی ُّ٣َ ٩َ ٤ا ا ِس َت َلا ََ فٔي َطأِٔ٧طٔ ک ُ ِّ٠طٔ فٔي ك ُ ُضورٔظ ٔ َو َت َز ُّجٔ٠طٔ َو َن ٌِٔ٠طٔ َٗا َ٢
َٗاَِ ٟت ک َ َ
ِک فٔي َطأِٔ٧طٔ ک ُ ِّ٠طٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ٌَُ ٣ا ْذ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُِ
ِک ٔس َو َاُ ٛط
ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠وس َٔوأٛطٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
صفح نب رمع ،ملسم نب اربامیہ  ،شعیة ،اثعش نب میلس ،فادل ،رسمفؼ ،اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلع فآہل فملس
اےنپ امتؾ اومر ںیمداںیئ رطػ ےس ادتباء رکےن وکیتح االاکمؿ دنسپ رفامےت ےھت اپزیکیگاحلصرکےن ںیم ،اھگنک رکےن ںیم ،وجات
ےننہپ ںیم ،ملسم نب اربامیہ ےتہک ںیہ ہک وسماک رکےن ںیم ،افر اوہنں ےن اس اک ذرک ںیہن ایک ہک اےنپ امتؾ اومر ںیم۔ اامؾ اوبداؤد

رفامےتںیہہکہبعشےناسدحثیوکاعمذےسرفاتیایکےہافراسںیموسماکاکذترکہںیہنایک۔
رافی  :صفحنبرمع،ملسمنباربامیھ،شعیة،اثعشنبمیلس،فادل،رسمفؼ،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجاتےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 739

راوی  :نٔیَّي ،ز٫يَ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
َٟب ٔ ِشت َُِ ٥وإٔذَا َت َو َّؿأِتُ َِٓ ٥ابِ َذؤُا بٔأ َ َیا ٔ٥ِ ُٜٔ٨٣
بف
یلی،زریہ،اشمع ،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتڑپکےونہپافربجمت
فوض رکف وت اےنپ داںیئ اجبن ےس ادتباء رکف (ڑپکے ےننہپ ںیم ےلہپ داںیئ اہھت ںیم صیمق ےنہپ رھپ ابںیئ ںیم۔ فوض رکےت وہےئ ےلہپ
داایںاہھتدوھےئرھپابایں۔
بف
رافی  :یلی،زریھ،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتسبفںاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ

رتسبفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 740

راوی  :یزیذبْ ٩اٟذ ،ا٤٬ٟذاِي ارَّ٣ي ،اب ٩و٫ب ،ابو٫اِي ،ابي ًبذاٟزح ٩٤اٟحبَّي ،جابز،

َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َصأ٧ی ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبَُّ ٔ ِّي ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ
َ
َف ْاغ َّ ٔ ٟ
٠ـ ِی ٕٔ َواٟزَّاب ٔ ٍُ
َِک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ُ ٟ
اہللٔ َٗا َ ٢ذ َ َ
َف ْاغ ِ ٤َِ ٠ٟٔزأة ٔ َو ٔ َ
َف ْاغ َّ ٔ ٟرل ُج َٔ ١و ٔ َ
رف َغ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٢
َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا ٔ٪
ل
لح
سیدینب اخدل ،ا همدداین اریلم ،انبفبھ ،اوباھین ،ایب دبعارلنمح ا یلی ،اجرب ،رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رتسبفںاکذرکایکوترفامایہکآدیموکاچےیہہکاکیرتسباےنپےیلرےھکاکیاینپویبیےکےیلاکیامہمؿےکےیلافروچاھتاطیشؿ
ےکےیل(ینعینیتےسزادئرانھکارساػےہنکیلارگیسکےکاہںزایدہامہمؿآےتوہںوتزایدہرتسبرےنھکںیموکیئرحجںیہن)۔
ل
لح
ی
ل
رافی  :سیدینباخدل،ا همددایناریلم،انبفبھ،اوباھین،ایبدبعارلنمحا ی،اجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رتسبفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 741

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١وٛیًٍ ،بذاہلل ،ب ٩جزاح ،وٛیٍ ،ارسائی ،١س٤اک ،جابز

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
رسائ ٔی َٔ ٩ِ ًَ ١س َ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
یٍ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َّ
َّ
َفأَیِ ُت ُط َُّ ٣ت ٜٔئّا ًََّ َي و ٔ َسا َدة ٕ َزا َد ابِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًََّ َي َی َشارٔظ ٔ
َس َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢د َُِْ ٠ت ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي بَ ِیتٔطٔ َ َ

رسائ ٔی َ ١أَی ِّـا ًََّ َي َی َشارٔظ ٔ
َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ادمح نب لبنح ،فعیک ،دبع اہلل ،نب رجاح،فعیک ،ارسالیئ ،امسک ،اجرب ےن رفامایہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس
اؿےکرھگںیمدالخوہاوتںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہیکتےسکیٹاگلےئےھٹیبںیہ
دبعاہللنبارجلاحےناینپرفاتیںیمابںیئاجبناکیھبااضہفایکےہہکاینپابںیئاجبنہیکتاگلےئرشتفیرفامےھت۔اامؾاوبداؤد
ےنرفامایہکااحسؼنبوصنمرےنارسالیئےسیھبیہیرفاتیایکےہافراسںیمابںیئاجبنیھبرفاتیایکےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،فعیک،دبعاہلل،نبرجاح،فعیک،ارسالیئ،امسک،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رتسبفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 742

راوی ٨٫ :اد ب ٩رسی ،وٛیٍ اسحا ٚب ٩سٌیذ٤ً ،ز َقشي ،واٟذ اب٤ً ٩ز

اٟرس ِّی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
ِق ٔش ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َرأَی ُر ِٓ َ٘ ّة ٔ٩ِ ٣
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ُد بِ ُٔ َّ ٩
یٍ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ َٔ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ ُ ٟ
أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤رٔ َحا ُُ ٟض ِ ٥اْلِ َ َد َُ٘ َٓ ٦ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ ِ ٪یَ ِ٨و َُز إلٔ َي أَ ِط َبطٔ ُر ِٓ َ٘ ٕة کَاُ ٧وا بٔأ َ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠ِ َٓ ٥َ ٠ی ُِ ٨وزِ
ئ
إلٔ َي َص ُؤ ََ ٔ
انھدنبرسی،فعیکااحسؼنبدیعس،رمعرقیش،فادلانبرمعےسرفاتیےہہکاوہنںےنالہنمیےکضعبروقیفںوک(وجاؿےک
اسھت رفس ےک اسیھت ےھت) داھکیہک اؿ ےک رتسبے ڑمچے ےک ےھت وت انب رمع ریض اہلل اعتیلہنع ےن رفامایہک وج صخش ہی اچےہہک
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبریضاہللاعتیلمہنعےسزایدہاشمتہبدےھکیوتاؿوکدھکیےل۔
رافی  :انھدنبرسی،فعیکااحسؼنبدیعس،رمعرقیش،فادلانبرمع

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

ابب  :ابلساکایبؿ
رتسبفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 743

راوی  :اب ٩رسح ،سٔیا ،٪اب ٩اٜ٨٤ٟذر،

اٟرس ٔح َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّت َخ ِذتُ ِ٥
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
أَ٤َ ِ ٧اكّا ُُِٗ ٠ت َوأََِّي َ٨َ ٟا اْلِ َُ ٤َ ِ ٧ان َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو َُ ٪ل ٥ِ ُٜأَْ ٤َ ِ ٧ان
انبرسح،ایفسؿ،انبادکنملرےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایہکمتولوگںےندمنے(ےنھٹیب
یکدنسمںی)انبےیل۔ںیمےنرعضایکہکرامرےےیلدمنےاہکںںیہ؟رفامایہکرقنعبیںیہمتدمنےوت ںےگ۔
رافی  :انبرسح،ایفسؿ،انبادکنملر،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رتسبفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 744

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اح٤ذ ب٨٣ ٩یٍ ،ابوٌ٣اویہ٫ ،ظا ٦ب ٩رعوة ،واٟذً ،ائظة رضي اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یٍ َّاٟتٔي َی َُ ٨اَِ ٠ًَ ٦ی َضا ب ٔ َّ
ا ٪و ٔ َسا َدةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا ٔ٩ِ ٣
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ

یٕ
أَ َدَ ٕ ٦ح ِظ ُوصَا ْ ٔ ٟ
ئ
ؼب
امثعؿ نب اوبہبیش ،ادمح نب عینم ،اوباعمفہی ،اشھؾ نب رعفة،فادل ،اعبسة ریض اہلل ھا ےسرفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںیہ ہک روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساکہیکتسجرپراتوکآپوسایرکےتےھتفہڑمچےاکاھتوجوجھکریکاھچؽےسرھباوہااھت۔
ئ
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،ادمحنبعینم،اوباعمفہی،اشھؾنبرعفة،فادل،اعبسةریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رتسبفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 745

راوی  :ابوتوبہ ،س٠امی ،٪اب ٩حیا٫ ،٪ظا ،٦واٟذً ،ائظہ

َّا ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت ٔؿ ِح ٌَ ُة
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ َة َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ی ٌِنٔي ابِ ََ ٩حی َ
یٕ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ َدَ ٕ ٦ح ِظ ُوصَا ْ ٔ ٟ

اوبوتہب،امیلسؿ،انبایحؿ،اشھؾ،فادل ،اعہشئرفامیت ںیہہکوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس اک رتسبڑمچےاک اھت سجںیموجھکریک
اھچؽرھبیوہیئیھت۔
رافی  :اوبوتہب،امیلسؿ،انبایحؿ،اشھؾ،فادل،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

رتسبفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 746

راوی ٣ :شذد ،یزیذ ،زریٍْ ،اٟذ ،حذا ،ابوَٗل بة ،زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت
َفا ُط َضا ح َٔیا َِ ٣َ ٢شحٔذٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
کَ َ
اَ ٔ ٪
دسمد،سیدی،زرعی،اخدل،ذحا،اوبالقیة،زبنیتنباؾہملس،رفامیتںیہہکاؿاکرتسبوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس یکدجسم ےک
ابلکلاقملباھت۔
رافی  :دسمد،سیدی،زرعی،اخدل،ذحا،اوبالقیة،زبنیتنباؾہملس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپدےاکٹلےناکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
رپدےاکٹلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 747

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اب٤٧ ٩يَٓ ،ـی ١بُ ٩زواِي٧ ،آًٍ ،بذاہلل ب٤ً ٩ز

اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يَِ ٕ َح َّذث َ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ
 ١بِ َُُ ٩زِ َو َ

 ١إ ٔ ََّ بَ َذأَ ب ٔ َضا
اَ ٪ی ِذ ُْ ُ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَي َٓاك ََٔ ٤ة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ٓ ََو َج َذ ًََّ َي بَاب ٔ َضا ٔست ِ َّا ََٓ ٥َِ ٠ی ِذ ُْ َِٗ ١ا ََ ٢و َٗ َّ٤َ ٠ا ک َ َ
َفآصَا ُِ ٣ض َت َّّ ٤ة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َٔ ٟک َٗاَِ ٟت َجا َئ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َ َّي ََٓ ٥َِ ٠ی ِذ ُْ َِٓ ١أ َ َتا ُظ ًََّ ٔ ٌّي
َٓ َحا َئ ًََّ ٔ ٌّي َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ َ َ

اٟذَ ِ ٧یا َو َ٣ا أََ٧ا
َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ا ِط َت َّذ ًََِ ٠ی َضا أََ َّ ٧
ک ٔجئِ َت َضا ََٓ ٥َِ ٠ت ِذ ُْ َِِ ٠ًَ ١ی َضا َٗا ََ ٢و َ٣ا أََ٧ا َو ُّ
َواَّ ٟزٗ َََِ ٓ ٥ذ َص َب إلٔ َي َٓاك ََٔ ٤ة َٓأ َ َِْ َ ََ َصا بٔ َ٘ ِو َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ُٗ َِ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َ٣ا یَأ ِ ُ٣زُِٔي بٔطٔ َٗا َََ ٟ ١ِ ُٗ ٢ضا َٓ ِ٠تَُِ ٔس ِ ١بٔطٔ إلٔ َي بَنٔي ُٓ ََل ٕ٪

امثعؿنباوبہبیش،انبریمن،لیضفنبوزفاین،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتافہمط
ریضاہللاعتیلہنعےکرھگرشتفیالےئ وتاؿےکدرفازہرپ اکیرپدہاکٹلایوہاداھکی وترھگ ںیم دالخںیہنوہےئافرفاسپوہےئگ۔
انبرمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکااسیتہبیہمکوہاتاھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرھگںیماجںیئ رگہیہکرضحتافہمط
وک وپےتھچ ےھت (نکیل اس رمہبت ااسی ںیہن وہا) بج رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رھگ ںیم دالخ وہےئ وت رضحت افہمط ےن اؿ
وکنیگمغداھکیرفامایہکںیہمتایکوہاےہ؟فہےنہک ےگوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئےھتنکیلرھگںیمدالخںیہن
وہےئسپرضحتیلعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسرشتفیےلےئگافررفامایہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
افہمطریضاہللاعتیلہنعوکڑبیاشؼسگریہیابتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسآےئافراؿےکرھگںیمرشتفیںیہنالےئآپ
ےنرفامایہکریماافردایناکایکقلعتافرشقنفاگنرافرریماایکقلعتےہ؟رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعافہمطےکاپسےئگافراںیہن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفامؿ ےک ابرے ںیم التبای اوہنں ےن اہک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےیہک ہک
آپ ےھجم ایک مکحدےتی ںیہ اسرپدہ ےک ابرے ںیم وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک افہمط ےس ہہک دے ہک اےس ینب
الفںےکاپس جیھدف۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،انبریمن،لیضفنبوزفاین،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رپدےاکٹلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 748

راوی  :واػ ١بً ٩بذاًََّي اسذی ،ابٓ ٩ـی ،١اپ٨ے واٟذ

أ ٪ست ِ َّا َِ ٣و ٔط ًیا
َح َّذثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اْلِ َ ًَِّ َي اْلِ َ َسذ ُّٔی َح َّذث َ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا ََ ٢وک َ َ
فالصنبدبعاالیلعادسی،انبلیضف،اےنپفادلےسیہیدحثیرفاتیرکےتںیہاوہنںےنرفامایہکفہرپدہشقنماھت۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلعادسی،انبلیضف،اےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجڑپکےںیمبیلصینبوہاساکایکمکحےہ
ابب  :ابلساکایبؿ
سجڑپکےںیمبیلصینبوہاساکایکمکحےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 749

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤ا ًی ،١ابا ،٪یحیي ٤ً ،زا ٪ب ٩حلاً ،٪ائظہ،

اًَ ٩ِ ًَ ٪ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩ح َّٔل َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
یب إ ٔ ََّ َٗ َـ َبطُ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ََ ٪یَتَُِ ُک فٔي بَ ِیتٔطٔ َط ِیئّا ٓ ٔیطٔ َت ِؼْ ٔ ٠
ومیسنباامسلیع،اابؿ،ییحی ،رمعاؿنبناطؿ،اعہشئ،رفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرھگںیموکیئایسیزیچںیہن
وھچڑےتےھتسجںیمبیلصیکلکشفریغہوہ رگاےسوتڑڈاےتلےھت۔(اتہکاصنریےکاسھتاشمتہبہنوہ)۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،ییحی،رمعاؿنبناطؿ،اعہشئ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصتفریاکایبؿ
ابب  :ابلساکایبؿ
اصتفریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 750

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہًَّ ،ي ب٣ ٩ذرک ،ابي زرًہ ،اب٤ً ٩ز ،جزیزً ،بذاہلل ،ب ٩یحیي ،

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ِٔ ٣ُ ٩ذرٔ ٕک ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ُ ٧ ٩ط ٕٓي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َو ََ کَِْ ٠ب َو ََ ُجْ ُ٨ب
ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ت ِذ ُْ ُ

صفحنبرمع،ہبعش،یلع نب دمرک،ایبزرہع،انبرمع ،رجری،دبعاہلل،نبییحی،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس لقن رفامےت
ںیہہک آپےن رفامای?المہکئ (رتمح)اس رھگںیم دالخ ںیہنوہےتسجںیمیوصریوہ،ہن ےتکفاےلرھگ ںیمافرہن جفاےل رھگ
ںیم
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،یلعنبدمرک،ایبزرہع،انبرمع،رجری،دبعاہلل،نبییحی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اصتفریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 751

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یةْ ،اٟذ ،س٬ی ،١اب ٩ابوػاٟح ،سٌیذ ب ٩یشار انؼاری ،زیذ بْ ٩اٟذ،

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ٘ ٔ َّی َة أَ َِْ َ َََ٧ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ُِ ٩س َض ِی َٕ ١ی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩ی َشارٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩زیِذٔ بِ ٔ٩

 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ
َْإ ٔ ٟذ ا ُِ ٟح َضنٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ََ ٢ت ِذ ُْ ُ
ک َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن إ ٔ َّ ٪أَبَا
اَ ٢و َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َي أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَائٔظَ َة َن ِشأ َ َِ ٟضا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
کَِْ ٠ب َو ََ ت َِٔ ٤ث ْ
ک
ِک ذََ ٔ ٟ
كَ َِ ٠ح َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا ٓ ََض َِ ١سٌِ ٔ٤تٔ أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِذ ُ ُ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َب ٌِ ٔف ََِ ٣ازٔیطٔ َو ُُ ٨ِ ٛت أَ َت َحي َّ ُن ُٗ ُٔو َُ ٟط
َٗاَِ ٟت ََ َو َلَ ٩ِٔ ٜسأ ُ َح ِّذثُ ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا َرأَیِ ُت ُط ٓ ٌََ َََ ١
اس َت ِ٘ َب ُِ ٠تطُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ
ا٨َ َٟ ٪ا ٓ ََشت َ َِتُ ُط ًََّ َي ا َِ ٌَ ٟز ٔ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
َٓأ َ َْ ِذ ُت ّ ٤َ َ ٧لا ک َ َ
ق َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ِ
َّ
َ
ک َٓ َ٨وَ َز إلٔ َي ا ِٟب َ ِیتٔ َ َ
ِْکاص َٔی َة فٔي َو ِجضٔطٔ َٓأتََي
ِک ََ ٣
َوبَ َزکَاتُ ُط ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل أ ٟذی أَ ًَزَّ َک َوأَ ِ َ
َفأی اَ ٤َ ٨َّ ٟم َٓ ٥َِ ٠یَزُ َّد ًََّ َ َّي َط ِیئّا َو َرأیِ ُت ال َ َ
َ
اَ ٤َ ٨َّ ٟم َحتَّي صَ َت َُ ٜط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َ ٥َِ ٟیأ ِ ُِ ٣زَ٧ا ٓ ٔ َامی َر َز َٗ َ٨ا أَ ُِ َِٜ٧ ٪ش َو ا ِٔ ٟح َح َار َة َو َّ
اَ ٔ َ٠ٟن َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ َل ٌِ ُت ُط َو َج ٌَ ُِ ٠ت ُط و ٔ َسا َد َتي ِ ٔن

ک ًََّ َ َّي
ْک ذََ ٔ ٟ
َو َحظَ ِوتُ ُض َ٤ا ٟٔیّٔا َٓ ٥َِ ٠یُ ِِ ٔ ٨

َ
ھ
ی
فبھنببقیة،اخدل ،ل،انباوباصحل،دیعسنباسیرااصنری،زدینباخدل،رفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکہیرفامےتوہےئانسہکرفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیم اتکوہایوکیئ ومریتوہ۔زدینباخدلان ینہےندیعسنب
اسیر ےس اہک ہک ریمےاسھت اؾ اوملنینمکشیب رضحت اوبب ہح ریض اہلل اعتیلہنع ااصنری ےن مہ ےس وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہل
فملسیکاسرطحدحثیایبؿیکےہ؟وتایکآپےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیھبکاساکذترکہانسےہ؟رفامایہکںیہن
نکیل ںیم رقنعبی مت ےس اکی دحثی ایبؿ رکفں یگ وج ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک لمع داھکی ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیسکرفسںیمےلکن،ںیمآپیکفایسپیکرظتنمیھتںیمےناانپاکیرپدہایلافراےس وطبررپدہےکدرفازہیکوچڑایئںیم
اگل دایبج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ اک اابقتسؽ ایک ںیم ےن اہک ہک االسلؾ کیلع ای روسؽ اہلل۔
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرھگرپرظندفڑایئوترپدہداھکیسپریمی یسکابتاک وجابںیہندایافر ںیمےنآپےک رہچہ
رابرک رپ انوگاری دھکی یل۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپدہ ےک رقبی آےئ افر اےس چنیھک ڈاال ،رھپ رفامای ہک اہلل اعتیل ےن
ںیمہ وج امؽ اطع ایک ےہ وت اس ںیم ںیمہ ہی مکح ںیہندای ہک مہ رھتپفں افر اوٹنیں وک ڑپکے انہپںیئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع
 یتہںیہہکںیمےناےساکٹدایافراسےکدفےیکتانبےیلافراؿےکدرایمؿوجھکریکاھچؽرھبدیوتاسلمعرپوضحرارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنھجمرپاسےکابرےںیمرباہنامان۔
َ
ھ
ی
رافی  :فبھنببقیة،اخدل ،ل،انباوباصحل،دیعسنباسیرااصنری،زدینباخدل،

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

ابب  :ابلساکایبؿ
اصتفریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 752

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز ،س٬ی،١

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ١بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ ِٔ ٣ثٔ٠طٔ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا أ ُ َِّ ٣ط إ ٔ ََّ ٪ص َذا َح َّذثَنٔي أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َسٌٔی ُذ بِ َُ ٩ی َشارٕ َِ ٣ول َي بَنٔي ا٨َّ ٟحَّارٔ

َ
ھ
ی
امثعؿنباوبہبیش،رجری ،لےسایسرطحیکرفاتیرمفیےہزدینباخدلےناہکہکںیمےنرعضایکاےفادلہ،کشیبوضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسہیایبؿایکےہافراسںیمہییھبرفامایہکدیعسنباسیرینباجنرےکآزادرکدہالغؾےھت۔
َ
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،رجری ،ھیل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اصتفریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 753

راوی ٗ :تیبة ب ٩سٌیذٟ ،یث ،بٜيَ ،برسب ٩سٌیذ  ،زیذ بْ ٩اٟذ ،ابي ك٠حہ،

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ب ُ َٜيَِ ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
رس ث ُ َّ ٥ا ِط َتکَي َزیِ ْذ َٓ ٌُ ِذَ٧ا ُظ َٓإٔذَا ًََّ َي
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََ َت ِذ ُْ ُ
 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َٗا َ ٢بُ ِ ْ

یب َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٥َِ ٟیُ ِخَ ٔ ََِ٧ا َزیِ ْذ ًَ ِ٩
بَابٔطٔ ٔست ِ َْ ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َٓ ُُِ٘ ٠ت ٌُ ٔ ٟب َ ِیذٔ اہللٔ ا َِ ٟخ ِو ََِ ٔ ِّي َرب ٔ ٔ
اٟؼ َورٔ َی ِو َ ٦اْلِ َ َّو َٔ٘ َٓ ٢ا ًَُ ٢ب َ ِی ُذ اہللٔ أََ ٥َِ ٟت ِش َُ ٌِ ٤ط ح ٔي َن َٗا َ ٢إ ٔ ََّ َرٗ ِّ٤ا فٔي ثَ ِو ٕب
ُّ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ریکب ،رسبنب دیعس  ،زدی نب اخدل ،ایب ب ہح ،ےن رفامای ہک روسؽ اہلل ےن رفامای کشیب (رتمح ےک) رفےتش یوصری
فاےل رھگ ںیمدالخںیہن وہےت۔رسبےتہکںیہہکرھپزدی نباخدل امیبروہےئ وت مہےن اؿ یکایعدت یکوت اؿ ےکرھگ ےکدرفازہرپ
یوصریفاالرپدہزپاوہااپای۔ںیمےندیبعاہللاوخلالینےسوجہکاؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہللاعتیلہنعزفہجروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآ ہلفملسےکوسےلیتاھبیئےھتاہکہکایکزدیےنںیمہےلہپرفزیوصریفایلدحثیںیہنالتبیئیھت؟دیبعاہللےناہکایکوساےئاؿ
شقنفاگنرےکوجڑپکےرپوہں۔
رافی  :قیتیةنبدیعس،ثیل،ریکب،رسبنبدیعس،زدینباخدل،ایبب ہح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اصتفریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 754

راوی  :حش ٩ب ٩ػباح اسٌٰ ٤ی ١بً ٩بذالْکی ،٥ابزا ہی٥

ی ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
ِْک ٔیَ ٥ح َّذثَ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي إٔبِ َزاصٔی َُ ٥ی ٌِنٔي ابِ َٕ ٔ ًَ٘ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح أَ َّ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ ال َ ٔ
ئ
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َز َ ٩َ ٣ا ِِ َٔ ٟتحٔ َوص َُو بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
َوص ِٔب بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
أَ َِ ٪یأتِ َٔي ا ِل ََ ٌِ ٜب َة ٓ ََی ُِ ٤ح َو ک ُ َُّ ١ػ َورة ٕٓ َٔیضا ََٓ ٥َِ ٠ی ِذ َُِْ ٠ضا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حت َّي ُٔ ٣ح َی ِت ک ُ َُّ ١ػ َورة ٕٓ َٔیضا
نسحنبابصحاامسلیعنبدبعارکلمی،اربامیہےسرفاتیےہہک یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنحتفہکمےکزامہنںیمرضحترمع
ریضاہللاعتیلہنعنباطخبوکمکحدایہکافرفہاحطبءںیمےھتہکفہہبعکرشمہفںیماجںیئافراسںیموجیوصریوہاےساٹمدںی۔سپ

وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسبجکتہکاسںیمےسرہیوصریاٹمںیہندییئگاسںیمدالخںیہنوہےئ۔
َ
رافی  :نسحنبابصحا معٰیلنبدبعارکلمی،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اصتفریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 755

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩و٫ب ،یو٧ص  ،اب ٩ط٬اب ،اب ٩سباٚ

اب ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٩
ض َٗا ََ ٢ح َّذثَ ِتنٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟشبَّا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة َز ِو ُد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّٔ ٪جََِٔی ََِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اَ ٪و ًَ َذِٔي أَ ِ٪
اٟش ََل ٦ک َ َ

َی َِ٘ ٠أِي َّ
َخ َد ث ُ َّ ٥أَ َْ َذ ب ٔ َی ٔذظ ٔ َّ ٣
ائ َٓ ََ ٨ـحَ بٔطٔ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ََٓ ٥َِ ٠ی َِ٘ ٠نٔي ث ُ ََّ ٥و َٗ ٍَ فٔي َن ِٔ ٔشطٔ َج ِز ُو ک َ ِ٠بٕ َت ِح َت بٔ َشا ٕن َ٨َ ٟا َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓأ ُ ِ ٔ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ کَِْ ٠ب َو ََ ُػ َور ْة َٓأ َ ِػ َبحَ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ََلَٗ ٦ا َ ٢إَّٔ٧ا ََ ِ َ ٧ذ ُْ ُ
َََ٣اُ َ ٧ط َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٔ ٟ٘ی ُط ٔجََِٔی ُ
َٓأ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ََِ ٔ َٟل ٔب َحتَّي إُٔ َّ ٧ط ََ ٟیأ ِ ُ٣زُ بٔ َ٘ ِت ٔ ١کَِٔ ٠ب ا َِ ٟحائ ٔٔم اٟؼَّ ِٔيَ ٔ َویَتَُِ ُک کََِ ٠ب ا َِ ٟحائ ٔٔم ا ِل َٜبٔيَ ٔ
ادمحنباصحل،انب فبھ ،ویسن ،انبَھاب،انب ابسؼ رفامےتںیہہکےھجماؾاوملنینمرضحتومیمہنریضاہلل اعتیل ہنع ےنالتبای
ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک کشیب ربجالیئ ےن ھجم ےس فدعہ رفامای ےہہکآج یک رات ھجم ےس الماقت رکںی
ےگنکیلاوہنںےنھجمےسالماقتںیہنیک۔رھپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکدؽںیمایخؽآایہکرامرےرتسبےکےچین
اکی ےتک اک الپ ےہ سپ اس ےک ےیل اکنےنل مکح دای انچہچن اےس اکنال ایگ رھپ آپ ےن اےنپ دتس رابرک رپ اپین ایل افر  ےل یک ہگج رپ
ڑھچک دای۔سپ بجربجالیئہیلعاالسلؾ ےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسالماقت رفامیئ وت اہکہکمہ اےسیرھگںیمدالخ
ںیہن وہےت سج ںیم اتک وہ افر ہن یوصریفاےل رھگ ںیم حبص وک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن وتکں ےک لتق اک مکح ددیای اہیں
کتہکوضحرےنتیھکیکافحتظےکےیلےتکوکامرےناکمکحدایافرڑبےتیھکیکافحتظفاےلےتکوکوھچڑدےنیاکمکحدای۔

رافی  :ادمحنباصحل،انبفبھ،ویسن،انبَھاب،انبابسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اصتفریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 756

راوی  :ابو ػاٟح٣ ،حبوب ب٣ ٩وسي ،ابواس ٰحَ ٙقازی ،یو٧ص ب ٩ابواسحا٣ ،ٚحا٫ذ ،ابوہزیزہ

وسي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙحاصٔ ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َِ ٣حبُ ُ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
ک ا َِ ٟبارٔ َح َة َٓ ٥َِ ٠یَ ٌِِ ٨َ ٤نٔي أَ ِ٪
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َ ٢لٔي أَ َت ِی ُت َ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتأِي ٔجََِٔی ُ

ض
اَ ًََّ ٪ي ا َِ ٟب ٔ
َق ُأ ٦ستَِ ٕ ٓ ٔیطٔ َت َ٤اث ٔی ُ
اب َت َ٤اث ٔی ُ
َ ١وک َ َ
َ ١وک َ َ
وَ ٪د َُِْ ٠ت إ ٔ ََّ أََّ٧طُ ک َ َ
أَ َُ ٛ
ا ٪فٔي ا ِٟب َ ِیتٔ کَِْ ٠ب َٓ ُِ ٤ز ب ٔ َزأ ِ ٔ
ا ٪فٔي ا ِٟب َ ِیتٔ ٔ َ
اِّ ٟت َِ ٤ثا َّٔ ٢أ ٟذی فٔي ا ِٟب َ ِیتٔ یُ ِ٘ َل ٍُ ٓ ََی ٔؼيَُ ََ ٛض ِی َئةٔ َّ
اٟظ َح َزة ٔ َو ُِ ٣ز ب ٔ ِّ
اٟشتَِ ٔ َٓ ُِ ٠ی ِ٘ َل ٍِ َٓ ُِ ٠ی ِح ٌَ ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ط و ٔ َسا َد َتي ِ ٔن َ٨ِ ٣بُو َذ َتي ِ ٔن تُوكَآ َ ٔ٪
اَ ٪ت ِح َت َن َـ ٕذ َُ ٟض َِٓ ٥أ ُ َٔ ٣ز
ْخ ِد َٓٔ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإٔذَا ا ُِِ ٠ََٟب َ ٔ ٟح َش ٕ ٩أَ ِو ُح َشي ِ ٕن ک َ َ
َو ُِ ٣ز بٔا ِِٔ ٠ََٟب َٓ ُِ ٠ی ِ َ
اب َط َب ُط َّ ٔ
اٟرسیز ٔ
َخ َد َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َواَ ٨َّ ٟـ ُذ َط ِی ْئ تُ َ
بٔطٔ َٓأ ُ ِ ٔ
وؿ ٍُ ًََِ ٠یطٔ اِّ ٟث َی ُ
اوباصحل،وبحمبنبومیس،اوبااحسؼرقازی،ویسننباوبااحسؼ،اجم ،دھ،اوبرہریہرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکاےربجالیئریمےاپسآےئافرھجمےساہکہکسگہتشراتآپےکاپسآایاھتسپےھجمدالخوہےنےسیسکےنںیہن
رفاک  رگ ہی ہک درفازہ رپ ومرایتں ینب یھت افر رھگ ںیم یوصریفں ےس شقنم رپدہ اک ڑپکا اھت۔ افر رھگ ںیم اتکیھب اھت سپ آپ رھگ ںیم
وموجد اصتفری ےک وت رس اکےنٹ اک مکح دےیجی وت فہ درتخ یک رطح وہاجںیئ ےگ ( ے اجؿ) افر رپدہ ےک ابرے ںیم مکح دںی ہک اےس
اکٹ دای اجےئ سپ اس ںیم دف دنسمںی انبیل اجںیئ ےنھٹیب ےک ےیل وج رفدنی اجےئ افر ےتک وک ابرہ اکنےنل اک مکح دای سپ وضحر ارکؾ یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ااسی یہ ایک ہکبج اتک رضحتنسح ریضاہلل اعتیلہنع افر رضحت نیسح ریض اہلل اعتیلہنع اک اھتوج اؿ ےک گنلپ
ےکےچیناھتسپاسےکابرےںیممکحدایایگوتاےساکنؽدایایگ۔

رافی  :اوباصحل،وبحمبنبومیس،اوباقٰحسرقازی،ویسننباوبااحسؼ،اجم ،دھ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
یھگنکرکےناکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
یھگنکرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 757

راوی ٣ :شذد ،یحیي ٫ ،ظا ٦ب ٩سٌیذ ،حشا ،٪حشً ،٩بذاہلل ب،١ِٔ٣ ٩

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟت َّ ََ ُّج ٔ ١إ ٔ ََّ ُٔ ًبا
دسمد ،ییحی،اشھؾ نب دیعس ،اسحؿ ،نسح ،دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھگنک رکےن
ےسعنمرفامایےہاالہیہکاکیرفزوھچڑرکیکاجےئ۔
رافی  :دسمد،ییحی،اشھؾنبدیعس،اسحؿ،نسح،دبعاہللنبلفغم،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ

یھگنکرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 758

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یزیذا٤ٟازِي ،جزیزیً ،بذاہلل ب ٩بزیذہ،

اب أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩صَ ُ
و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ار َ
َّ
َّ
ص َٓ َ٘ذ ََِٔ ٠ًَ ٦یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا إِِّٔي  ٥َِ ٟآت َٔک َزائ ٔ ّزا َو َل ٜٔنِّي َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ٧ا
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ر َح َ ١إلٔ َي ٓ ََـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ َوص َُو بَٔ ِ ٔ٤

وَ ٨ِ ٔ ً ٪ذ َک ُٔ ٨ِ ٣ط ًَٔٗ ٥ِْ ٠ا ََ ٢و َ٣ا ص َُو َٗا ََ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٗا َ٢
َوأََ ِ ٧ت َحذٔی ّثا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َج ِو ُت أَ َِ ٪یَ ُٜ
ا ٪یَ َِ ٨ضاَ٧ا ًَ َِٛ ٩ثٔيَ ٕ ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ ِرَٓاظ ٔ َٗا َ٢
ٓ ََ٤ا لٔي أَ َرا َک َط ٌٔ ّثا َوأََ ِ ٧ت أَ ٔ٣يَُ اْلِ َ ِر ٔ
ق َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ک ح َٔذ ّ
ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪ح َتف َٔي أَ ِح َیاّ٧ا
ٓ ََ٤ا لٔي ََ أَ َری ًََِ ٠ی َ
ائ َٗا َ ٢ک َ َ
نسحنبیلع،سیدیااملزین،رجریی،دبعاہللنبربدیہےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبریضاہللاعتیل
ہنع ںیم ےس اکی صخش ےن اضفہل نب دیبل یک رطػ رتخ رفس ابدن اھ افر فہ رصم ںیم ےھت سپ فہ اؿ ےک اپس آےئ افر رفامای ہک
رہباحؽ ںیم آپ ےک اپس آپ یک زایرت ےک فا ےط ںیہن آای ہکلب ںیم ےن افر آپ ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایسکی
دحثی ینس یھت ےھجم ہی ادیم ےیہ ہک اس ےک ابرے ںیم آپ وک ملع وہاگ اوہنں ےن اہک فہ ایک ےہ؟ رفامای ہک الفں الفں دحثی
(رہباحؽاسےکدعب)اساحصیبریضاہللاعتیلہنعےناضفہلریضاہللاعتیلہنعےساہکہکایکوہاہکںیمںیہمترھکبےابولں ںیم
دھکی راہ وہں ہکبج مت اس ہطخ زنیم ےک احمک یھب وہ اضفہل ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک کشیب وضحر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ںیمہ تہب زایدہ شیعت افر وخاحشیل ےس عنم رفامےت ےھت رھپاؿ احصیب ےن اہکہک ےھجم ایک وہاہک ںیمآپ (ےک ریپفں) رپ وجےتںیہن
دھکیراھ؟اضفہلےنرفامایہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہمکحرفامایاھتہکیھبکاھبکرےگننریپیھبالچرکف۔
رافی  :نسحنبیلع،سیدیااملزین،رجریی،دبعاہللنبربدیہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ

یھگنکرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 759

راوی  :نٔیَّي٣ ،ح٤ذب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحاً ،ٚبذاہلل ب ٩ابوا٣ا٣ہً ،بذاہلل بٌٛ ٩ب ،حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
اٟذَ ِ ٧یا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ّ٣ا ً ٔ َِ ٨ذ ُظ ُّ
َِک أَ ِػ َح ُ
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا َ ٢ذ َ َ

و ٪إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟب َذا َذ َة ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا ٔ ٪إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟب َذا َذ َة ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا َٔ ٪ی ٌِنٔي اَّ ٟت َ٘ ُّح ََٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود ص َُو
و ٪أَ ََ َت ِش ََ ٌُ ٤
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ َت ِش ََ ٌُ ٤
أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َُ ٩ث ٌََِ ٠ب َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی

بف
یلی ،دمحمنب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ ،دبعاہلل نب اوباامہم ،دبعاہلل نب بعک ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک احصہب
رکاؾےناکیرفزوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمدایناکذترکہایکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک ایک
مت ںیہن ےتنس؟ ایک مت ںیہن ےتنس؟ ہک زبی فزتنی رتک رکان ،رپادنگہ رانہ ہی اامیؿ یک دلیل ےہ رتک زتنی اامیؿ یک دلیل ےہ ینعی
کشخافراسدہزدنیگسگاران۔
بف
رافی  :یلی،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،دبعاہللنباوباامہم،دبعاہللنببعک،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخوبشاکاامعتسؽبحتسمےہ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وخوبشاکاامعتسؽبحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 760

٣وسي ب ٩ا٧ص،
راوی  :نصبًَّ ٩ي ،ابو٣ح٤ذ ،طیبا ٪بً ٩بذاٟزحً ،٩٤بذاہلل ٣ختارٰ ،

وسي بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٩
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِِ ٤ُ ٟخ َتارٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س َّْ ٜة َی َت َلی َُّب َٔ ٨ِ ٣ضا
رصننب یلع ،اوبدمحم ،ابیشؿ نب دبعارلنمح ،دبعاہلل اتخمر ،ومٰیس نب اسن ،اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اپسہکس(ومجمہعوخوبشایت)اھتسجےسآپوخوبشاگلایرکےتےھت۔
رافی  :رصننبیلع،اوبدمحم،ابیشؿنبدبعارلنمح،دبعاہللاتخمر،ومٰیسنباسن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابولںوکدرتسرانھک
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ابولںوکدرتسرانھک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 761

راوی  :س٠امی ٪ب ٩دواؤد ٬٣زی ،اب ٩و٫ب ،ز٧اد ،س٬ی ١ب ٩ابوػاٟح،

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَنٔي ابِ ُ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
ْک ِ٣طُ
اُ َٟ ٪ط َط ٌِ ْز َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
َ
م
امیلسؿ نب دفاؤد ھرری ،انب فبھ ،زاند ،ھیل نب اوباصحل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج
صخشےکابؽوہں(ڈاڑیھایرسےک)اےساچےیہہکاؿاکارکاؾرکے۔
َ
م
رافی  :امیلسؿنبدفاؤد ھرری،انبفبھ،زاند ،ھیلنباوباصحل،

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

وعروتںوکدنہمیاگلاناسیکےہ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وعروتںوکدنہمیاگلاناسیکےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 762

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ،یحیي ب ٩سٌیذًَّ ،ي ب٣ ٩بارک،

ِک َیُ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت َص َّ٤ا ٕ ٦أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّذث َ ِتنٔي َ ٔ
ِ
اَ ٪حبٔی ٔبي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اب ا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ٓ ََشأ َ َِ ٟت َضا ًَ َِٔ ْ ٩ـ ٔ
ِکصُطُ ک َ َ
ئ َٓ َ٘اَِ ٟت ََ بَأ َض بٔطٔ َو َل ٩ِٔ ٜأَ ِ َ
َّ
ض
اب َط ٌِز ٔاَّ ٟزأِ ٔ
ْک ُظ رٔی َحطُ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َت ٌِنٔي ْ َٔـ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِ َ

دیبع اہلل نب رمع ،ییحی نب دیعس ،یلع نب رابرک ےس رفاتی ےہہک اکی وعرت ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دنہمی ےک
اضخب ےک ابرے ںیمدرایتف ایک وت رفامایہکاس ںیم وکیئ رحج ںیہنہک نکیل ںیم اےس اندنسپرکیت وہں ویکہکن ریمےوبحمب یلص
اہللہیلعفآہلفملساسیکوبوکاندنسپرفامےتےھت۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،ییحینبدیعس،یلعنبرابرک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وعروتںوکدنہمیاگلاناسیکےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 763

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزا٫یُ ،٥بلہ ب٨ت ً٤ز٣ ،حاطٌیہ ،ا ٦حش،٩

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ ِتنٔي ُٔ ِب َل ُة ب ٔ ُِ ٨ت ًَ ِ٤ز ٕو ا َِ ٤ُ ٟحا ٔط ٌٔ َّی ُة َٗاَِ ٟت َح َّذث َ ِتنٔي ًَ َّ٤تٔي أ ُ ُّ ٦ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ج َّذت َٔضا ًَ ِ٩
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪ص ٔ َِ ٨ذ ب ٔ َِ ٨ت ًُت ِ َب َة َٗاَِ ٟت یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ بَای ٔ ٌِنٔي َٗا َ ََ ٢أُبَای ٔ ٌُ ٔک َحتَّي ُت َِيَِّ ٔی َِ َّٔ ٛی ٔک َٛأَُ َّ ٧ض َ٤ا ََّٔ ٛا َسبُ ٍٕ
ملسمنباربامیہ،ہطبغتنبرمع،اجمعش،اؾنسحےسرفاتیےہہکدنہتنبہبتعےناہکہکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےھجمتعیبرکےیجیل۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےھجتتعیبںیہنرکفںاگاہیںکتہکوتاینپدفونںویلیھتہںوک
دبؽ دے وگای ہک فہ یسک دردنے یک ایلیھتہں ںیہ۔ (دصقم ہی ےہ ہک ابلکل وعروتں ےک اہھت ےتگل یہ ںیہن ھچک دنہمی ای زویر ےس
آراہتسرکفاتہکرمدفںےکاہھتےساشمتہبمتخوہاجےئ۔اہیںہییھباید رےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملستعیب ںیم
وعروتںاکاہھتاےنپاہھتںیمںیہنےتیلےھتہکلباافلظولہکادےتیےھت۔)
رافی  :ملسمنباربامیھ،ہطبغتنبرمع،اجمعش،اؾنسح،
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وعروتںوکدنہمیاگلاناسیکےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 764

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ اٟؼو ریْ ،اٟذبً ٩بذاہللً ،بذاٟزح٣ ،٩٤لیٍ ب٣ ٩ی٤و ،٪ػٔیة ب٨ت ًؼ٤ہ ،حرضت ًائظہ رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟؼور ُّٔی َح َّذث َ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّذثَ َ٨ا ُٔ ٣لی ٍُ بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٩ِ ًَ ٪ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ ً ِٔؼ ََ ٤ة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ُّ
اب إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ب َف
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت أَ ِو َِ ٣ت ا َِ ٣زأَ ْة َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
ئ ٔستَِ ٕب ٔ َی ٔذ َصا َ ٔ ٛت ْ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َذ ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِدرٔی أَ َی ُذ َر ُج ٕ ١أَ َِ ٦ی ُذ ا َِ ٣زأَة ٕ َٗاَِ ٟت بَ ِ ١ا َِ ٣زأَ ْة َٗا ََِ ٟ ٢و ُ٨ِ ٛتٔ ا َِ ٣زأَ ّة ََِ ٟي َّ َِ ٔ
ت

ئ
َار ٔک َی ٌِنٔي بٔا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ
أَهِ ٔ َ
دمحمنبدمحماوصلری،اخدلنب دبعاہلل،دبعارلنمح،عیطم نب ومیمؿ ،ہیفصتنبہمصع ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع رفامیتںیہہک
اکی وعرت ےن رپدہ یک افٹ ےس ااشرہ ایک اس ےک اہھت ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک انؾ طخ اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےناس اک اہھت ڑکپایل افر رفامایہک ےھجم ولعمؾ ںیہنہک یسکرمد اک اہھت ےہ ای وعرت اک؟فہ ےنہک یگل ہک وعرت اکاہھت ےہ
رفامایہکارگوتوعرتوہیتوترضفراےنپاہوھتںیکاویلگنںوکدنہمیےکاسھت ریغترکد یت۔
رافی  :دمحمنبدمحماوصلری،اخدلنبدبعاہلل،دبعارلنمح،عیطمنبومیمؿ،طفیةتنبہمصع،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسےےکابولںوکاےنپرسںیماگلاناناجزئےہ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
دفرسےےکابولںوکاےنپرسںیماگلاناناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 765

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،واٟذ ،اب ٩ط٬اب ،ح٤یذ بً ٩بذاٟزح،٩٤

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤یذٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أََّ٧طُ َسٌَ ٣ُ ٍَ ٔ٤اؤیَ َة بِ َ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
رحس ٕ ٓٔي َی ُ٘و َُ ٢یا أَصِ َ ١ا ِٔ ٤َ ٟذی َ٨ةٔ أَیِ َ٤ََ ٠ًُ ٩ا ُؤ َُ ٥ِ ٛسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
ًَ َاَ ٦ح َّخ َوص َُو ًََّ َي ا َِ ٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟو َت َ٨ا َو َُٗ ٢ؼَّ ّة َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٕکَاِ َ ٧ت فٔي َی ٔذ َ َ
َّ
َّ
رسائ ٔی َ ١ح ٔي َن َّات َخ َذ َص ٔذظ ٔن َٔشا ُؤص ُِ٥
اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی َِ ٨هي ًَ ِِ ٣ٔ ٩ث َٔ ١ص ٔذظ ٔ َو َی ُ٘و ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َص َِ َٜ٠ت بَُ٨و إ ٔ ِ َ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،فادل ،انب َھاب  ،دیم نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع
ےس جح ےک رفز انس افر فہ ربنم رپ ےھت اوہنں ےن اکی اھچگ ابولں اک وج درابؿ ےک اہھت ںیم اھت ایل ہہک رےہ ےھت ہک اے الہ دمہنی
اہمترےاملعءاہکںںیہ؟ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہہکآپاسےسیجےسعنمرفامےتےھت۔افرآپرفامای

رکےتےھتہککشیبینبارسالیئاسفتقالہکوہےئبجاؿیکوعروتںےنہیانبانرشفعےیک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،فادل،انبَھاب ،دیمنبدبعارلنمح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
دفرسےےکابولںوکاےنپرسںیماگلاناناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 766

راوی  :اح٤ذ ب ٩حب٣ ،١٨شذد ،یحیي ً ،بیذاہلل٧ ،آٍ،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ش َّذ ْد َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ

ادمحنبحتیل،دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعفےسرفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفگاگلےن(دفرسےےکابولں
وکوجڑےنفایل)ڑجفاےنفایل،مسجوگدےنفایلافرمسجدگفاےنفایلوعرترپتنعلرفامیئےہ۔
رافی  :ادمحنبحتیل،دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
دفرسےےکابولںوکاےنپرسںیماگلاناناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 767

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسيً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ
ت و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪وا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
اػ ََل ٔ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
اہللٔ َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا
ت َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ َوا َِ ٟو ٔ
ت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش ٔ ٩ا َِِ ٤ُ ٟي ِّ ََا ٔ
َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
وب َزا َد ًُ ِث َ٤ا ُ٪
ت َْ َِٙ ٠اہللٔ ًَزَّ َو َج َََّ ٓ ١ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ک ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَنٔي أَ َس ٕذ ُی َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا أ ُ َُّ ٦ی ٌِ ُ٘ َ
کَاِ َ ٧ت َت ِ ُ
اػ ََل ٔ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
ک َ ٨ِ ٌََ ٟت ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت
ت َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ َوا َِ ٟو ٔ
ک أََ َّ ٧
آ ٪ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َٓأ َ َت ِت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت بَ ََِ ٠نٔي ًَ َِ ٨
ِق َ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
ت َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُُ ٠ِ ٔ ٟ ٪ح ِش ٔ ٩ا َِِ ٤ُ ٟي ِّ ََا ٔ
ت ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪وا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َْ َِٙ ٠اہللٔ َت ٌَال َي َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا لٔي ََ
َقأِ ُت َ٣ا بَي ِ َن َِ ٟوح َِي ا ِِ ٤ُ ٟؼ َح ٕٔ ٓ ََ٤ا
أَ َِ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٌَ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔي َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ َت ٌَال َي َٗاَِ ٟت َِ َ٘ ٟذ َ َ
ُ
َو َج ِذتُ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َٟئ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٩تٔ َ ِ
َقأَ َو َ٣ا آ َتا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟز ُسو َُٓ ٢خ ُُذو ُظ َو َ٣ا َ َ ٧ضا ُ٨ِ ًَ ٥ِ ٛطُ َٓاَ ِ ٧ت ُضوا َٗاَِ ٟت إِِّٔي
َقأت ٔیطٔ َِ َ٘ ٟذ َو َج ِذت ٔیطٔ ث ََّ َ ٥
َ

َخ َج ِت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َرأَیِتٔ و َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ٘ َٓ ٪اَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت
أَ َری َب ٌِ َف َص َذا ًََّ َي ا َِ ٣زأَت َٔک َٗا ََٓ ٢ا ِد َُّْٔي َٓاِ ٧وُزٔی ٓ ََذ ََِْ ٠ت ث ُ ََّ َ ٥
ک َ٣ا کَاِ َ ٧ت َ٨َ ٌَ ٣ا
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ک َ َ
دمحم نب یسیع ،امثعؿ نب ایب ہبیش  ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
رفامای ہک اہلل اعتیل تنعل رفامےئ مسج وگدےن فایل افر دگفاےن فایل وعروتں رپ۔ دمحم نب ٰیسیع ےن اینپ رفاتی ںیم رس ےک ابولں ںیم
دفرسےابؽوجڑےنفایلرپیھبتنعلرکے،اکااضہفایکےہ۔افامثعؿنباربامیہےناینپرفاتیںیمابؽاڑیھکےنفایل،یھبایبؿ
یکںیہرھپآےگدفونںقفتمںیہہکرفامایہکاہللتنعلرفامےئاؿوعروتںرپوجاےنپداوتنںوکدیشکہرکیتںیہوختروریتےیل۔وجاہلل
یکقیلختوکدبتلیرکیتںیہرافیےتہکںیہہکانبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےکاسرفامؿیکاالطعینبادسیکاکیوعرتوکچنہپیئگ
ےسجاؾوقعی باہکاجاتاھتامثعؿنباربامیہےناینپرفاتیںیمہییھباہکہکفہرقآؿرکمیزپاھرکیتیھترھپآےگدفونںقفتمںیہوت
فہ انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آیئ افر ےنہک یگل ہک ےھجم آپ ےک وحاےل ےس ہی ابت یچنہپ ےہ ہک آپ مسج وگدےن فایل،
دگفاےن فایل ،رس ےک ابولں ںیم دفرسے ےک ابؽ وک وجڑےن فایل افر ابولں وک اڑیھک ےن فایل افر داوتنں وک وختروریت ےک ےیل دیشکہ
رکےنفایلوعرںیت،افر وجاہللیک قیلخت ںیمدبتلی فرتمیم رکیت ںیہ تنعلیکےہانب وعسمدریضاہللاعتیل ہنع ےنرفامای ہک ےھجمایک
امعنےہہکںیماےستنعلہنرکفںےسجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنتنعلرفامیئافرفہاہللیکاتکبںیمیھبےہفہوعرت
ےنہکیگلہککشیبںیمےنرقآؿےکدفونںوتگںےکدرایمؿ(ینعیوپرارقآؿ)زپاھےہنکیلےھجموتہیںیہکیھبہنیلم۔انبوعسمد
ریض اہلل اعتیلہنع ےن رفامایدخایک مسق ارگ وتحیحصونعمں ںیم اےسزپیتھ وت رضفر اپیتیل رھپ اوہنں ےن ہیآتی زپیھ (افر وج ںیہمت

روسؽدایرکںیفہےلایلرکف افرسجےسرفکدںیاس ےسرکاجایرکف)فہ ےنہکیگلہکںیمےن اؿںیمضعب ابںیتآپ یکا ہیل
یک یھب دیھکی ںیہ آپ ےن رفامای ہک ااھچ اجؤ افر دوھکی سپ فہ رھگ ںیم دالخ وہیئ رھپ ابرہ یلکن وت اہک ہک ںیم ےن ںیہن داھکی انب وعسمد
ریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکارگااسیوہاتوتفہرامرےاسھتہنوہیت۔
رافی  :دمحمنبیسیع،امثعؿنبایبستیة،رجری،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
دفرسےےکابولںوکاےنپرسںیماگلاناناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 768

راوی  :اب ٩رسح ،و٫ب ،اسا٣ہ ،ابا ٪ب ٩ػاٟح٣ ،حا٫ذ ب ٩جبيَیز ابً ٩باض،

ض َٗا َِ ٨َ ٌٔ ُٟ ٢ت
ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٣ُ ٩حاص ٔ ٔذ بِ َٔ ٩جََِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟرس ٔح َح َّذث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبَ َ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
اػ َ٠ةٔ
اػ َُ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ َُ ٠ة َوا٨َّ ٟا َٔ ٣ؼ ُة َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼ ُة َوا َِ ٟوا ٔط َُ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َُ ٤ة َُٔ ٩ِ ٣ي َِ ٔ َدا ٕ
ئ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َت ِٔ ٔشيَُ ا َِ ٟو ٔ
ا َِ ٟو ٔ
َّ ١
ئ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ َُ ٠ة ا ِ٤ُ ٌِ ٤َ ٟو ُ ٢ب ٔ َضا َوا٨َّ ٟا َٔ ٣ؼ ُة َّاٟتٔي َت ُِ ُ٘ ٨ع ا َِ ٟحا ٔج َب َحتَّي تُز ٔ َّٗ ُط َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼ ُة
اٟظ ٌِ َز بٔظَ ٌِز ٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َّاٟتٔي َت ٔؼ ُ

 ١ا ِٟخ ٔ َیَل َ ٪فٔي َو ِجض ٔ َضا بِٔ ُٜح ٕ ١أَ ِو َٔ ٣ذاد ٕ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َُ ٤ة ا ِ٤ُ ٌِ ٤َ ٟو ُ ٢ب ٔ َضا
ا ِ٤ُ ٌِ ٤َ ٟو ُ ٢ب ٔ َضا َوا َِ ٟوا ٔط َُ ٤ة َّاٟتٔي َت ِح ٌَ ُ

انب رسح ،فبھ ،ااسہم ،اابؿ نب اصحل ،اجم ،دھ نب ریبجری انب ابعس ،ےن رفامای ہک دفرسے ےک ابولں وک وجڑےن فایل افر ڑجفاےن
فایل ،ابؽ ااھکڑےن فایل افر اڑھکفاےن فایل افر مسج وک ریغب یسک امیبری ےک وگدےن فایل افر دگفاےن فایل وعرت رپ تنعل یک یئگ ےہ اامؾ
اوبداؤد رفامےت ںیہہکفاہلص یک ریسفت ہی ےہہک فہ وعرت وج یسک وعرت ےک ابؽ ںیم ابؽ وجڑے افر وتسمہلص وج ہی اکؾرکفاےئ افر
انمضہفہوعرتوجاربفےکابؽاےسابرکیرکےنےکےیلااھکڑےافرفہمتبمضہفہوعرتوجہیاکؾرکفاےئافرفاہمشفہوعرت وج
اےنپرہچے ںیماشنانت اگلےئرسہمےس اییسکایسیہےسافر وتسمہمشفہوعرت وجہی اکؾرکفاےئ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکادمح
نبلبنحرفامایرکےتےھتہکابولںوکابدنےنھںیموکیئرحجںیہن(ےنٹیمسےکےیل)۔

رافی  :انبرسح،فبھ،ااسہم،اابؿنباصحل،اجم ،دھنبریبجریانبابعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخوبشوکفاسپہنرکے
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وخوبشوکفاسپہنرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 769

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي وہارو ٪بً ٩بذاہلل اٌ٤ٟني ،ابوًبذاٟزح ،٩٤سٌیذب ٩ابوایوبً ،بیذاہلل ب ٩جٌرف ،ابوہزیزہ،

وب ًَ ِ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي أَ َّ ٪أَبَا ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َو َص ُ
ِق َئ َح َّذثَ ُض َِ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
َ
ٔیب ٓ َََل
ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ُ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
رع َق ًََِ ٠یطٔ ك ْ
رف ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ٔیٕ ا ِِ ٤َ ٟح َ١ٔ ٤
یَزُ َّد ُظ َٓإَّٔ٧طُ كَی ُِّب اِّ ٟزیحٔ َْٔ ُ

نسح نبیلعفاہرفؿنبدبعاہللاینعمل،اوبدبعارلنمح ،دیعسنباوباویب،دیبعاہلل نبرفعج،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک سج صخش وک وخوبش شیپ یک اجےئ وت اےس فاسپ ہن رکے ویکہکن فہ اپزیکیگ فایل افر ےکلہ وبھج فایل
ےہ۔
رافی  :نسحنبیلعفاہرفؿنبدبعاہللاینعمل،اوبدبعارلنمح،دیعسنباوباویب،دیبعاہللنبرفعج،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرہےنلکنےکےیلوعرتاکوخوبشاگلےناکایبؿ

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ابرہےنلکنےکےیلوعرتاکوخوبشاگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 770

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ثابت٤ً ،ارہ٨ُ ،ی ٥بٗ ٩یص ،ابي ٣وسي حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

وسي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي أَ َِْ َ َََ٧ا ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َح َّذثَنٔي ُُ َِ ٨ی ُ ٥بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣

ٔیذا
ْط ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ٓ ََ٤ز َِّت ًََّ َي ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٟٔ ٦یح ٔ ُذوا رٔی َح َضا َٓه ٔ َي ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َِ َٗ ٢و َّ َطذ ّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ا ِس َت ٌِ َ َ

دسمد ،ییحی ،اثتب ،امعرہ ،مینغ نب سیق ،ایب ومیس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک
بجوعرتوخوبشاگلےئافررھپفہیسکوقؾرپذگرےاتہکفہایکسوخوبشاپںیلوتفہایسیفیسیےہتہبتخسظفلاہک۔
رافی  :دسمد،ییحی،اثتب،امعرہ،مینغنبسیق،ایبومیسوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ابرہےنلکنےکےیلوعرتاکوخوبشاگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 771

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ٪بً ٩اػً ،٥بیذاہللً ،بیذاہلل ٣ولي ابي ر ،٥٫ابوہزیزہ،

اػ ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٕذ َِ ٣ول َي أَبٔي ُرص ِٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٔ َٟ٘ ٢ی ِتطُ ا َِ ٣زأَ ْة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪

یب یَ َِٔ ٨حُ َوَ ٔ ٟذیَِ ٔ ٠ضا إ ٔ ًِ َؼ ْار َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ََ ٣ة ا َِ ٟحبَّارٔ ٔجئِتٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢و َٟطُ َت َل َّی ِبتٔ
َو َج َذ َٔ ٨ِ ٣ضا رٔیحَ اِّ ٟل ٔ

َ ١ػ ََل ْة َٔ َِ ٣زأَة ٕ َت َل َّی َب ِت َ ٔ ٟض َذا ا ِِ ٤َ ٟشحٔذٔ
َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢إِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت حٔبِّي أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُُ ََ ٢ت ِ٘ َب ُ

َحتَّي َت ِز ٔج ٍَ َٓ َت ِِ َت ٔش َُِ ُ ١شََ ٠ضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ِاْل ٔ ًِ َؼا ُر ُ َُب ْار
دمحمنبریثک،ایفسؿنباعمص،دیبعاہلل،دیبعاہللومیلایبر ،،اوبرھریہےسرفاتیےہہکاںیہناکیوعرتیلمسجںیمےسوخوبش
آریہیھتافراساکدانموہاےساڑراہاھتوتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےناسےساہکہکاےابجر(اہلل)یکدنبیوتدجسمےسآیئ
ےہفہےنہکیگلہک اہں۔افروخوبشاگلیئوہیئےہ؟ےنہکیگلیجاہں۔رفامایہکںیمےناےنپبیبحاوباقمسیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہی
رفامےت وہےئ انس ہک وج وعرت ایس دجسم ےک ےیل وخوبش اگل رک ےلکن اس یک امنز وبقؽ ںیہن وہیت اہیں کت ہک فہ فاسپ ولٹ اجےئ افر
لسغرکے،لسغانجتب(شیج)۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿنباعمص،دیبعاہلل،دیبعاہللومیلایبر ،،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ابرہےنلکنےکےیلوعرتاکوخوبشاگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 772

راوی  :نٔیَّي وسٌیذ ب٨٣ ٩ؼورً ،بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ،ابوً٤٘٠ہ ،یزیذ ب ٩حٔؼہ ،برس ب ٩سٌیذ،

رس
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َو َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ أَبُو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َیزٔی ُذ بِ َُ ُْ ٩ؼ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ُورا ٓ َََل َت ِظ َض َذ َّ٨َ ٌَ ٣َ ٪ا
بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ أَ َػابَ ِت بَخ ّ
َخة ٔ
ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩نُٔ َِی ٕٔ ً ١ظَ ا َئ ِاْل ٔ َ

بف
یلی فدیعس نب وصنمر ،دبعاہلل نب دمحم ،اوبہمقلع ،سیدی نب ہصفح ،رسب نب دیعس ،ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکرہفہوعرتوجدوھین(اکوفر،وعدفریغہیک)ےلوتفہرامرےاسھتاشعءیکامنزںیماشلمہنوہ۔انبلیفنےتہکںیہہکاشعء
آرخة۔

بف
رافی  :یلیفدیعسنبوصنمر،دبعاہللنبدمحم،اوبہمقلع،سیدینبہصفح،رسبنبدیعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںےکےیلولخؼاکاامعتسؽاسیکےہ؟
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رمدفںےکےیلولخؼاکاامعتسؽاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 773

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادً ،لاء َخاساِي ،یحیي ب ٩یٌ٤ز٤ً ،ار ب ٩یارس،

ارس َٗا َٔ َٗ ٢ذ ُِ ٣ت
اساِ ٔ ُّي ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ َٔ ٩ی ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ْخ َ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ َلائْ ا َِ ُ ٟ
ًََّ َي أَصَِّٔي َِ ٟی َّل َو َٗ ِذ َتظَ َّ٘ َ٘ ِت َی َذ َ َّ
رفا َٕ َِ َٓ ٪ذ ِو ُت ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّد
ای َٓ َخُ٘ ٠ؤِي بٔزَ ًِ َ َ
ک ٓ ََذصَ ِب ُت َٓ َِ َش ُِ ٠ت ُط ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت َو َٗ ِذ بَق ٔ َي ًََّ َ َّي ٔ٨ِ ٣طُ َر ِد َْ ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت َٓ ٥َِ ٠یَزُ َّد
ًََّ َ َّي َو ٥َِ ٟیُ َزح ِِّب بٔي َو َٗا َ ٢اذِصَ ِب َٓاُِ ٔش َِ ١ص َذا ًَ َِ ٨
َّ
ُ
َف َّد ًََّ َ َّي َو َر َّح َب بٔي َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ٪
ًََّ َ َّي َو ٥َِ ٟیُ َزح ِِّب بٔي َو َٗا َ ٢اذِصَ ِب َٓاُِ ٔش َِ ١ص َذا ًَ َِ ٨
ک ٓ ََذ َص ِب ُت َٓ َِ َش ُِ ٠ت ُط ث َّٔ ٥جئ ُِت ٓ ََشُ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َ َ

رش َب
رفا َٔ ٪و ََ ا ُِ ٟحَ ُ٨ب َٗا ََ ٢و َر َّْ َؽ ُ ٠ِ ٔ ٟحٔ ُ٨ب إٔذَا َ َ ٧ا ٦أَ ِو أَک َ َ ١أَ ِو َ ٔ
رض َج ََ ٨از َة ا ِٔ ٔ َ َٟ
اَف ب ٔ َخيَِ ٕ َوََ ا َِ ٤ُ ٟت َـ َِّ ٤خ بٔاٟزَّ ًِ َ َ
ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََ َت ِح ُ ُ
أَ ِ ٪یَ َتو َّؿأ َ
َ
ومیسنباامسلیع،امحد ،اطعءرخااسین،ییحی نبرمعی،امعر نب ایرس،رفامےتںیہہکاکیرات ںیماےنپرھگفاولں ےکاپس آایریمے
دفونں اہھت ٹھپ ےکچ ےھت ،وت رھگفاولں ےن زرفعاؿ اک ولخؼ (وخوبش) ریمے اگلدای۔ حبص وک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاپس احرضوہا ںیمےن آپوکالسؾایکوتآپ ےنوجابںیہندایافرہنیہ ےھجم رمةحاہک افررفامایہکاجؤافراسوخوبشوک دوھ رک
اےنپےسدفررکفسپںیمایگ افرںیمےناےسدوھدایرھپفاسپآایاساحؽںیمہک ااکس اکیدہبھ ھجمرپابیقرہایگاھت ںیمےنالسؾ
ایک وتااکسوجاب ںیہندایافرہن یہرمةحاہک افررفامایہکاجؤافراےسدوھڈاول ںیمایگافر اےسدوھدایرھپفاسپ آای افرالسؾ ایک وتآپ
ےن وجاب دای افر رمةح اہک افر رفامای ہک رفےتش اکرف ےک انجزے رپ ریخ افر الھبیئ ےل رک ںیہن آےت افر ہن یہ زرفعاؿ ںیم ڑھتلے

وہےئصخشےکاپسافرہنیہیبنجصخشےکاپسریخےلرکآےتںیہافرآپےنوجیبنجوکاھکےنےنیپافروسےنیکااجزتدی
ےہاسابتیکاجزتدیہکفوضرکےکہیاکؾرکاتکسےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اطعءرخااسین،ییحینبرمعی،امعرنبایرس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رمدفںےکےیلولخؼاکاامعتسؽاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 774

راوی  :نص بًَّ ٩ي٣ ،ح٤ذ ب ٩بْک ،اب ٩جزیح٤ً ،ز بً ٩لاء ،ابوحوار٧ہ ،یحیي ب٤ً ٩ز ،حرضت ً٤ار رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٩
یارس

ئ ابِ ٔ ٩أَبٔي ا ِٟخ َُوارٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ی ِحیَي بِ َ٩
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩بَ ِْکٕ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َِْ َ ََِٔي ًُ َ٤زُ بِ َُ ًَ ٩لا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
اس َ٤طُ أَ َّّ ٤َّ ًَ ٪ارا َٗا َ٢
َی ٌِ ََ ٤ز یُ ِخََُٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ١أَ َِْ َ ََ ُظ ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ ٩یَ ٔ ٕ
ارس َز ًَ َ٤َ ًُ ٥زُ أَ َّ ٪یَ ِحیَي َس ََّّم ذََ ٔ ٟ
ک اَّ ٟز ُج َٔ ٨َ َٓ ١س َي ًُ َ٤زُ ِ
و٪
یَ ٤
رح َْٗ ٦ا َ ََ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُُ ٔ ٘٣ُ ٦
ِک ا ِِ ُِ ٟش َٔٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز َوص ُُِ ُ ٥
َت َخ َُّ ِ٘ ٠ت ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ َواْلِ َ َّو ُ ٢أَ َت ُّ ٥ب ٔ َٜثٔيَ ٕٓ ٔیطٔ ذ ٔ ِ ُ

رصن نب یلع ،دمحم نبرکب ،انب رجحی ،رمع نب اطعء ،اوبوحارہن ،ییحی نب رمع ،رضحت امعر ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایرس ےس یہی دحثی ذرا
ےس رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ نکیل یلہپ رفاتی زایدہ لمکم ےہ اس ںیم لسغ اک ذترکہ ےہ رمع نب اطعء (وجرفای ںیہ اس دحثی
ےک) ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ییحی نب رمعی ےس اہک ہک فہ ولگ وخوبش اگلےت فتق احتل ارحاؾ ںیم ےھت؟ رفامای ہک ںیہن ہکلب بس میقم
ےھت۔
رافی  :رصننبیلع،دمحمنبرکب،انبرجحی،رمعنباطعء،اوبوحارہن،ییحینبرمع،رضحتامعرریضاہللاعتیلہنعنبایرس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رمدفںےکےیلولخؼاکاامعتسؽاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 775

راوی  :ز٫يَ ب ٩رحب اسذی ،ابوجٌرف رازی ،ربیٍ ب ٩ا٧ص ،اپ٨ے دادا ،اور ٧ا٧ا

رف اٟزَّاز ُّٔی ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ
رح ٕب اْلِ َ َسذ ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔاْلِ َ َسذ ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُز َصيَُِ بِ ُِ َ ٩

 ١اہللُ َت ٌَال َي َػ ََل َة َر ُج ٕ١
وسي َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ِ٘ َب ُ
بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ج َّذیِطٔ َٗ َاَ َس٨َ ٌِ ٔ٤ا أَبَا َُ ٣
فٔي َج َش ٔذظ ٔ َط ِی ْئ ُٔ٠َْ ٩ِ ٣و َٕٗ ٚا َ ٢أَبُو َدا ُود َج َّذا ُظ َزیِ ْذ َوزٔیَا ْد
زریھنبرحبادسی،اوبرفعجرازی،رعیبنب اسن،اےنپدادا،افرانانےسرفاتیرکےتںیہہکفہدفونںےتہکںیہہکمہےنرضحت
اوب ومٰیس ارعشی وک ہی رفامےتوہےئ انسہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای اہلل اعتیلاسصخشیک امنز وبقؽ ںیہن رفامےت
سجےکمسجںیمذرایسیھبولخؼیگلوہیئوہ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرعیبنباسنےکدادافانانےکانؾزدیافرزایدےھت۔
رافی  :زریھنبرحبادسی،اوبرفعجرازی،رعیبنباسن،اےنپدادا،افرانان
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رمدفںےکےیلولخؼاکاامعتسؽاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 776

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ب ٩زیذ ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزا٫یً ،٥بذاٌٟزیزب ٩ػ٬یب ،ا٧ص،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد أَ ََّ ٪ح َّ٤ا َد بِ ََ ٩زیِ ٕذ َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَاص ُِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ٢

١
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟتزَ ًِ ُ ٔ
رف اَّ ٟز ُج ُ
رف ٔ ٟرلِّ َجا َٔ ٢و َٗا َ ٩ِ ًَ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١أَ ِ ٪یَ َتزَ ًِ َ َ
دسمد ،امحد نب زدی ،اامسلیع نب اربامیہ  ،دبعازعلسینب ضھیب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رمدفںوکزرفعاؿاگلےنےسعنمرفامایےہ۔اامسلیعنباربامیہےناینپرفاتیںیمہیاہکےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنعنمرفامایاسابتےسہکوکیئرمدزرفعاؿاگلےئ۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،الیعمسنباربامیھ،دبعازعلسینبضھیب،اسن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رمدفںےکےیلولخؼاکاامعتسؽاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 777

راوی ٫ :اروً ٪بذاہللً ،بذاٌٟزیزً ،بذاہلل اویسي ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ثور ب ٩زیذ ،حرضت ً٤ار رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩یارس

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ اْلِ ُ َویِ ٔس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢ث َ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
َّ
َّ
ِقب ُ ُض ِ ٥ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ٔجی َٔ ُة
ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح َش ٔ٤َّ ًَ ٩ِ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ ٩یَ ٔ ٕ
ارس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ث َ ََلثَ ْة ََ َت ِ َ

اَف وا َِ ٤ٟت َـ ُِّ ٤خ بٔا َِ ٟخُ٠و ٔ ٚوا ُِ ٟحُ ُ٨ب إ ٔ ََّ أَ ِ ٪یَ َتو َّؿأ َ
َ
ا ُِ َ ٔ ٔ َ َٟ
َ

اھرفؿدبعاہلل،دبعازعلسی،دبعاہللافیسی،امیلسؿنب البؽ،وثرنبزدی،رضحتامعرریضاہللاعتیلہنعنبایرسےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکنیتآدیم ںیہنجےکرقبی رفےتشںیہناجےت۔رمداراکرفیکالشرپ،زرفعاؿیلم
وخوبشںیم ڑھتلےوہےئ صخشےکاپسافر یبنجےک اپس۔االہیہک فہیبنجفوضرکےمکازمک۔(لسغ ںیمارگ دریوہوتریغبفوض
ےکیبنجوکںیہنرانہاچےیہ)۔
رافی  :اھرفؿدبعاہلل،دبعازعلسی،دبعاہللافیسی،امیلسؿنبالبؽ،وثرنبزدی،رضحتامعرریضاہللاعتیلہنعنبایرس

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

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رمدفںےکےیلولخؼاکاامعتسؽاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 778

راوی  :ایوب ب٣ ٩ح٤ذ رقي٤ً ،ز ب ٩ایوب ،جٌرف ب ٩بزٗا ،٪ثابت ب ٩ححاد ،وٟیذ،

ا ٩ِ ًَ ٪ثَابٔتٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ِّي
وب ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ ٩ب ُ ِز َٗ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَّ ٟزق ُِّّي َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ َّٜ ٣َ ١ة َیأِتُوَ٧طُ بٔ ٔؼب ِ َیأ٧ض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِذًُو َُ ٟض ِ٥
ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٓ َتحَ ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّٜ ٣َ ٥َ ٠ة َج ٌَ َ ١أَصِ ُ
بٔا ِٔ َٛ ََ َ َٟة َویَ َِ ٤شحُ ُرؤ َُس ُض َِٗ ٥ا ََٓ ٢حٔی َئ بٔي إَِٔ ٟیطٔ َوأََ٧ا َُ ٣خ َّ ٥َِ ٠َٓ ْٙ ٠یَ ََّ ٤شنٔي ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ا َِ ٟخُ٠و ٔٚ
اویبنبدمحمریق،رمع نباویب،رفعج نبرباقؿ ،اثتب نباجحج،فدیل،رفامےتںیہہک بجاہلل ےکیبن یلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ہکم رکمہم حتف رفامای وتالہ ہکم اےنپ وچبں وک وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاپس الےن ےگ ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
اؿےکےیلربتکیکداعرفامےتافراؿےکرسفںرپاہھتریھپےت۔فدیلےتہکںیہہکےھجمآپےکاپسےلاجایایگافرھجمرپولخؼ
یگلوہیئیھتسپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولخؼیکفہجےسےھجماہھتںیہناگلای۔
رافی  :اویبنبدمحمریق،رمعنباویب،رفعجنبرباقؿ،اثتبنباجحج،فدیل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رمدفںےکےیلولخؼاکاامعتسؽاسیکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 779

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز٣ ،یرسہ ،ح٤اد ،زیذ ،س ،٥٠ا٠ٌٟوی ،ا٧ص٣ ،اٟک،

رس َة َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َس ٥ِْ ٠ا َِ٠ٌَ ٟو ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل َد َْ ََ ًََّ ١ي
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

َّ
َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ ٠َّ َٗ ٥َ ٠ا یُ َوا ٔج ُط َر ُج َّل فٔي َو ِجضٔطٔ بٔظَ ِی ٕئ
رفة ٕ َوک َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ أَثَزُ ُػ ِ َ
َخ َد َٗا ََِ ٟ ٢و أَ َِ ٣زتُ َِ ٥ص َذا أَ َِ ٪ی ِِ ٔش ََ ١ص َذا ًَ ُِ ٨ط
ْکصُطُ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َی ِ َ
دیبع اہلل نب رمع ،رسیمہ ،امحد ،زدی ،ملس ، ،اولعلی ،اسن ،امکل ،رفامےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل ےک اپس احرض وہا اس ےک افرپ
زردی اک ارث اھت زرفعاؿ یک افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس یسکصخش ےکاسےنم وہےن رپ ارگ وکیئ انوگار ابت د ےتھک وت تہب مک
اسےکاسےنمایبؿرکےتےھتبجابرہلکنایگوترفامایہکاکشمتاسوکمکحدےتیہکفہاےسدوھڈاےلاےنپےس۔
رافی  :دیبعاہللنبرمع،رسیمہ،امحد،زدی،ملس،اولعلی،اسن،امکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابؽرےنھکاکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ابؽرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 780

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩س٠امی ٪ا٧باری ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪ابواسحا ،ٚبزاء

ئ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ََِ َ َٟا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت ٔ ٩ِ ٣ذٔی ٕ ٤َّ ٔ ٟة أَ ِح َش َ ٩فٔي ُح َّٕ ٠ة َح َِ ٤زا َئ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زا َد َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُ َٟ ٪ط َط ٌِ ْز
رض ُب َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ و َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َی ِبَ ُّ ُ٠ط ِح ََ ٤ة أُذُِ َ ٧یطٔ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ی ِ ٔ
َی ِ ٔ
رسائ ٔی ُ
رض ُب َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ََ ٛذا َر َوا ُظ إ ٔ ِ َ

دبع اہلل نب ہملسم ،دمحم نب امیلسؿ اابن ری ،فعیک ،ایفسؿ ،اوبااحسؼ ،رباء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یسک ےبمل ابؽ فاےل وک رسخ وجڑے
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسزایدہنیسحںیہنداھکی،دمحمنبامیلسؿےناسںیمااضہفایک۔ہکوضحرےکابؽآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنکوھں وک اج ےتگل ےھت اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح ارسالیئ ےن اوبااحسؼ ےس رفاتی ایک ےہ ہک
دنکوھںکتےتگلےھتافرہبعشےناہکےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽرابرکاکونںیکولکتےچنہپوہےئےھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دمحمنبامیلسؿاابنری،فعیک،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ابؽرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 781

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ،ا٧ص،

اَ ٪ط ٌِزُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ

َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي َط ِح َ٤ةٔ أُذُِ َ ٧یطٔ

دلخمنباخدل،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب ،اسن،رفامےتںیہ ہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽرابرکاؿ ےکاکونںیکول
کتےھت۔
رافی  :دلخمنباخدل،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،اسن،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ

ابؽرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 782

راوی ٣ :شذد ،اس٤ا ًی ،١ح٤یذ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

اَ ٪ط ٌِزُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١أَ َِْ َ َََ٧ا حُ َِ ٤ی ْذ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ

أَ ِن َؼ ٔ
اٖ أُذُِ َ ٧یطٔ

دسمد،اامسلیع ،دیم،اسننبامکل،رفامےتںیہہکروسؽاہللےکابؽرابرکاکونںےکفصنکتےھت۔
رافی  :دسمد،اامسلیع ،دیم،اسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ابؽرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 783

راوی  :اب ٩نٔیً ،١بذاٟزح ،٩٤ابوز٧اد٫ ،ظا ،٦رعوہ ،واٟذً ،ائظہ

اَ ٪ط ٌِزُ َر ُسو ٔ٢
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َّ
و ٪ا ُِ ٟح َّ٤ةٔ
َفة ٔ َودُ َ
اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَِ ٓ ٥َ ٠و َ ٚا َِ ٟو ِ َ
انبلیفن ،دبعارلنمح،اوبزاند،اشھؾ ،رعفہ،فادل،اعہشئرفامیت ںیہہکوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکابؽرابرک فرفہےس
زایدہافرہمجےسمکےھت۔

رافی  :انبلیفن،دبعارلنمح،اوبزاند،اشھؾ،رعفہ،فادل،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ابؽرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 784

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابي اسحا ،ٚبزا ء،

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ط َط ٌِ ْز یَ ِبُّ ُ٠
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ََِ َ َٟا ٔ
ئ َٗا َ ٢ک َ َ

َط ِح ََ ٤ة أُذُِ َ ٧یطٔ

صفح نب رمع ،ہبعش ،ایب ااحسؼ ،رباء ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ومےئ رابرک اکونں ےک رنؾ ےصح
کتےھت۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،ایبااحسؼ،رباء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امگناکنےنلاکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
امگناکنےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 785

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ابزا٫ی ،٥سٌذ ،اب ٩ط٬ابً ،بیذاہلل بً ٩بیذاہلل بً ٩لبہ ،ابً ٩باض،

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ أَ َِْ َ ََِٔي ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ
ا ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَبَّا ٕ
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٪أَصِ ُ
وس ُض َِ ٥وک َ َ
رفٗ َ
ْش َُ ٛ
و ٪أَ ِط ٌَ َارص َُِ ٥وک َ َ
اب َی ٌِنٔي َی ِش ٔذَ ُٟ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ُوُ ٪ر ُء َ
وَ ٪ی ِ ُ
ُ
َف َٚ
اب ٓ ٔ َامی  ٥َِ ٟیُ ِؤ َِ ٣ز بٔطٔ ٓ ََش َذ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٧ ٥َ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ت ٌِحٔبُ ُط َُ ٣وا َٓ َ٘ ُة أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اػ َی َت ُط ث ََّ َ ٥

َب ٌِ ُذ
ومیس نب اامسلیع ،اربامیہ  ،دعس ،انب َھاب ،دیبع اہلل نب دیبع اہلل نب ؼغیہ ،انب ابعس ،رفامےتںیہ ہک الہ اتکب اےنپ ابولں وک اکٹل
رکرےتھکےھتاھگنکںیہنرکےتےھتہنامگناکنےتلےھتافررشمنیکاےنپرسفںںیمامگناکنالرکےتےھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکالہاتکبیکوماتقفاےسیاومرںیمنجےکابرےںیماہللاعتیلیکرطػےسوکیئفاحضمکحںیہندایاجاتاھتدنسپیھت
انچہچنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنابولںوکاکٹلانرشفعرکداینکیلرھپ(یسکفہجےس)امگناکنےنل ےگدعبںیم۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اربامیھ،دعس،انبَھاب،دیبعاہللنبدیبعاہللنبؼغیہ،انبابعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
امگناکنےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 786

راوی  :یحیي بً ،ٕ٠ْ ٩بذاًََّي٣ ،ح٤ذ ،اب ٩اسحا٣ ،ٚح٤ذ ب ٩جٌرف ،اٟزبيَ ،رعوہً ،ائظہ رضي اہلل ً٨ہا

رف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ َٕٕ ٠َْ ٩ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّذثَنٔي َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
ُ
رف َٚ
َف ََ ٚرأِ َض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َذ ًِ ُت ا ِِ َ ٟ
ُِ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُ ٨ِ ٛت إٔذَا أَ َر ِد ُت أَ ِ ٪أَ ِ ُ

اػ َی َت ُط بَي ِ َن ًَ ِی َِ ٨یطٔ
ٔ َ٧١
َٔ ٩ِ ٣یا ُٓؤْطٔ َوأ ُ ِر ٔس ُ

ییحینبفلخ،دبعاالیلع،دمحم،انبااحسؼ،دمحمنبرفعج،ازلریب،رعفہ،اعہشئریضاہللؼبھارفامیتںیہہکبجںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک رس رابرک ںیم امگن اکنانل اچیتہ وت ںیم امگن وک وضحر ےک رس رابرک ےک درایمؿ ےس اکنال رکیت یھت افر آپ یک
اشیپینےکابولںوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدفونںآوھکنںےکدرایمؿاکٹلدایرکیتیھت۔
رافی  :ییحینبفلخ،دبعاالیلع،دمحم،انبااحسؼ،دمحمنبرفعج،ازلریب،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےبملابؽ(زںیفل)رےنھکاکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ےبملابؽ(زںیفل)رےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 787

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لءٌ٣ ،اویہ ب٫ ٩ظا  ،٦سٔیا ٪بً٘ ٩بہ ،اٟشواِي ،ح٤یذ بْ ٩وار ،سٔیا ٪اٟثوریً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب،

یؼ َة َوحُ َِ ٤ی ُذ بِ َُ ُْ ٩وارٕ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟش َوائ ُّٔي ص َُو أَ ُْو َٗب ٔ َ
ئ َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ُّ
اَّ ٪
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ولٔي َط ٌِ ْز كَؤی ْ١
اٟث ِور ِّٔی ًَ ِٔ ًَ ٩
ُس ِٔ َی َ

َف َج ٌِ ُت َٓ َحزَ ِزتُ ُط ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟذ َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي ٥َِ ٟ
اب ذُبَ ْ
َٓ َ٤َّ ٠ا َرآِٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذُبَ ْ
اب َٗا ََ َ ٢
ک َو َص َذا أَ ِح َش ُ٩
أَ ًَِ ٔ ٨
دمحمنبالعء،اعمفہینباشھؾ ،ایفسؿنبہبقع،اوسلاین ،دیم نبوخار،ایفسؿاوثلری ،اعمصنببیلک،رفامےتںیہہکںیمروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپ س آای اس احؽ ںیم ہک ریمے رس ےک ابؽ ےبمل ےھت بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم
داھکیوترفامایہکدویایگنےہدویایگنےہ۔فالئنبرجحرفامےتںیہہکںیمفاسپولاٹافراےنپےبملابولںوکاکٹڈاال۔رھپاےلگرفزںیم
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسآایوترفامایہککشیبںیمےنںیہمتاؿابولںیکفہجےسبیعںیہناگلایاھت۔افرہیابؽوج

ابرےھکوہےئںیہزایدہاےھچںیہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اعمفہینباشھؾ،ایفسؿنبہبقع،اوسلاین ،دیمنبوخار،ایفسؿاوثلری،اعمصنببیلک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدےکےیلابولںوکوگدنھرکوجڑاانبےناکمکح
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رمدےکےیلابولںوکوگدنھرکوجڑاانبےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 788

راوی  :نٔیَّي ،سٔیا ،٪اب ٩ابو٧حیح ،حرضت ٣حاہذ َف٣اےت ہیں ٛہ حرضت ا ٦ہاِي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أ ُ َُّ ٦صإ ٔ ٧ئ َٗذ َٔ ٦أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي
ََ َّٜ ٣ة َو َُ ٟط أَ ِربَ ٍُ ُ ََذائ َٔز َت ٌِنٔي ًَ َ٘ائ َٔؽ
بف
یلی،ایفسؿ،انباوبحیجن،رضحتاجمدہرفامےتںیہہکرضحتاؾاہینریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ہکم رکمہم ںیم رشتفی الےئ افر آپ یک اچر ایھچگں ںیھت ابولں یک۔ (ینعی اچروصحں ںیم ابولں وک میسقت رک ےک رہ ہصح وک ابدنھ دای
اھت۔نکممےہرفسیکفہجےسااسیایکوہنکیلرمدوکومعامایٹچابدنانھایوجڑاابدنانھحیحصںیہنےہ)۔
بف
رافی  :یلی،ایفسؿ،انباوبحیجن،رضحتاجمدہرفامےتںیہہکرضحتاؾاہینریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسڈنماےناکایبؿ

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
رسڈنماےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 789

راوی ً٘ :بہ بْ٣ ٩ک  ،٦اب٣ ٩ثني ،و٫ب ب ٩جزیز،

وب یُ َح ِّذ ُث
ْکَ ٕ ٦وابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤ذ بِ َ ٩أَبٔي َی ٌِ ُ٘ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
رف ثَ ََلثّا أَ َِ ٪یأِت َٔی ُض ِ ٥ث ُ َّ ٥أَ َتاص ُِ٥
رف أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٣ض َ ١آ ََ ٢ج ٌِ َ ٕ
ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َٓ َ٘ا ََ ََ ٢ت ِبُٜوا ًََّ َي أَخٔي َب ٌِ َذ ا َِ ٟی ِو ٔ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِدًُوا لٔي بَنٔي أَخٔي َٓحٔی َئ ب ٔ َ٨ا َٛأََّ٧ا أََفِ ُ ْخ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِدًُوا لٔي ا َِ ٟح ََّل ََٓ ٚأ َ ََ ٣ز ُظ َٓ َحََٙ ٠
ُرؤ َُس َ٨ا
ہبقعنبرکمؾ،انبینثم،فبھنبرجریےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفعجریضاہللاعتیلہنعےکرھگفاولں
وک (رفعج ریض اہلل اعتیل ہنع یک تیم رپ) نیت دؿ رفےن یک تلہم رفامیئ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس آےئ افر
رفامایہکریمےاھبیئرپآجےکدعبتمرفانرھپرفامایہکریمےاھبیئےکوٹیبںوکریمےاپسالبؤوتںیمہالایایگوگایہکمہرپدنفں
ےک وھچےٹ وھچےٹ ےچب وہں رھپ رفامای ہک اجحؾ وک ریمے اپس الؤ (بج فہ آایگ) وت اےس مکح دای سپ اس ےن رامرے رسفں وک قلح
رکدای۔
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،انبینثم،فبھنبرجری،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںوکدرازوسیگرےنھکاکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکدرازوسیگرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 790

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١ث٤ا ٪بً ٩ث٤ا ،٪اح٤ذ٤ً ،ز ب٧ ٩آٍ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪ر ُج َّل َػاّ ٔ ٟحا َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ًُ َ٤زُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
اَٗ ٪ا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ٘ ٟزَ َٔ َوا َِ٘ ٟزَ َُ أَ ِ ٪یُ ِحَ ََٙ ٠رأِ ُض اٟؼَّ ٔب ِّي َٓ ُیتََِ ََ ٞب ٌِ ُف َط ٌِزٔظ ٔ
ادمح نب لبنح ،امثعؿ نب امثعؿ ،ادمح ،رمع نب انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنزقعےسعنمرفامایےہافرزقعہیےہہکہچبےکرسےکھچکہصحوکومڈندایاجےئافرضعبابولںوکاےسییہوھچڑدای
اجےئ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،امثعؿنبامثعؿ،ادمح،رمعنبانعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکدرازوسیگرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 791

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ا َِ٘ ٟزَ َٔ َوص َُو أَ ِ ٪یُ ِحَ ََٙ ٠رأِ ُض اٟؼَّ ٔب ِّي َٓ ُتت ِ ََ َک َٟطُ ذُ َؤابَ ْة
ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریض اہللاعتیلہنعرفامےتںیہہک وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزقع
ےسعنمرفامایےہافرفہہیےہہکوچبںےکرسوکومڈندایاجےئافروسیگاےسییہرےنہدےیئاجںیئ۔

رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکدرازوسیگرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 792

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟزا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ک َو َٗا َ ٢ا ِحُ٘ ٔ ٠و ُظ ک ُ َّ٠طُ أَ ِو ا ِتزُ ُٛو ُظ ک ُ َّ٠طُ
َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َػب ٔ ًیا َٗ ِذ ُحَ َٙ ٔ ٠ب ٌِ ُف َط ٌِزٔظ ٔ َوتُز ٔ َک َب ٌِ ُـ ُط َٓ ََ ٨ضاص ُِ ٩ِ ًَ ٥ذََ ٔ ٟ

ادمح نب لبنح ،دبعازلاؼ ،رمعم ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اےسی ےچب وک داھکی سج ےک رس اک ھچک ہصح ومڈن دای ایگ اھت افر ضعب ہصح وک وھچڑ دای وت وضحر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اںیہناساکؾےسعنمرفامایافررفامایہکایوتاسراومڈنفایاسراوھچڑدف۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعازلاؼ،رمعم،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںوکےبملابؽرےنھکیکااجزتاکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکےبملابؽرےنھکیکااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 793

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،زیذ ب ٩اٟحباب٣ ،ی٤و ٪بً ٩بذاہلل ،ثابت ب٨اِي ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨اِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ُُّ ٤ذصَا َویَأ ِ ُْ ُذ ب ٔ َضا
کَاِ َ ٧ت لٔي ذُ َؤابَ ْة َٓ َ٘اَِ ٟت لٔي أُم ِّي ََ أَ ُجزُّ َصا ک َ َ
دمحم نبالعء،زدینباابحلب،ومیمؿنبدبعاہلل،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکریمےوسیگےبمل
ےھت وت ریمیفادلہ  یتہ ںیھت ہک ںیم اںیہن اکوٹں یگ ویکہکن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس اےس اچنیھک رکےت ےھت افر اےس ڑکپےت
یھبےھت۔
رافی  :دمحمنبالعء،زدینباابحلب،ومیمؿنبدبعاہلل،اثتبانبین،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکےبملابؽرےنھکیکااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 794

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یزیذ ب٫ ٩ارو ،٪اٟحاد ب ٩حشا٪

اَٗ ٪ا ََ ٢د َْ ِ٨َ ٠ا ًََّ َي أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓ َح َّذثَ ِتنٔي
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
وَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد بِ َُ ٩ح َّش َ
ار َ
ک َو َٗا َ ٢ا ِحُ٘ ٔ ٠وا َص َذیِ ٔ ٩أَ ِو
ک َوبَز ََّک ًََِ ٠ی َ
ک َ َِقَ٧ا ٔ ٪أَ ِو ُٗؼَّ َتا َٔ ٤ََ ٓ ٪شحَ َرأِ َس َ
أ ُ ِْتٔي ا ِِٔ٤ُ ٟي ََةُ َٗاَِ ٟت َوأََ ِ ٧ت یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُ ََُل َْ ٦و ََ ٟ
ٗ ُُّؼوص َُ٤ا َٓإ ٔ ََّ ٪ص َذا ز ُّٔی ا َِ ٟی ُضود ٔ
نسح نب یلع ،سیدی نب اھرفؿ ،ااجل ج نب اسحؿ ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت اسن نب امکل ےک اپس احرض وہےئ ریمی نہب ےن ھجم ےس
ایبؿ ایک ہک اؿ دونں ںیم نسمک اھت افر ریمیدف ایٹچں ںیھت ای دفںیٹل ںیھت وت اوہنں ےن اہمترے رس رپ اہھت ریھپا افر داعےئ ربتک

اہمترےفا ےطرفامیئافررفامایہکاےسومڈنڈاولایرفامایہکاےساکٹدفویکہکنہیوہیداکرطہقیےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،سیدینباھرفؿ،ااجلجنباسحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکےبملابؽرےنھکیکااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 795

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیذ ،ابوہزیزہ،

ْطةُ َْ ِْ ٤ص
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟب َّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ِ ٔٔ ٟ
ٕ ِاْلٔب ٔ ٔم َو َت ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َو َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب
ْٔطة ٔا ِٟخ ٔ َتا َُ ٪و ٔاَ ِستٔ ِح َذادُ َوِ َ ٧ت ُ
أَ ِو َْ ِْ ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِ ٟٔ
دسمد،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرھریہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرطفتاپچنزیچفںںیمےہ
ایرفامایہکاپچنزیچںیرطفتااسنینےسقلعتریتھکںیہ۔اکیہنتخرکان،زریانػابؽاکانٹ،لغبےکابؽاڑیھکان،اننخاکانٹ،ںیبلاکانٹ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکےبملابؽرےنھکیکااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 796

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨بي٣ ،اٟک ،ابوبْک٧ ،آٍ،

ْک بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
ئ َّ
ئ اَ ٠ِّ ٟحي
اٟظ َوار ٔٔب َوإ ٔ ًَِٔا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔإ ٔ ِحَٔا ٔ
دبع اہلل نب ہملسم یبنعق ،امکل ،اوبرکب ،انعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومںیھچن اٹھگےن افر ڈاڑیھ
ڑباھےناکمکحدایےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،اوبرکب،انعف،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکےبملابؽرےنھکیکااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 797

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزا٫ی ،٥دٗیقي ،ابوً٤ز اٟحواِي ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َػ ُذ َٗ ُة َّ
ا ٪ا َِ ٟح ِوِ ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢و َّٗ َت َ٨َ ٟا َر ُسو ُ٢
اٟذٗٔیق ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
ی ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َو َٗ َّؽ َّ
ٕ ِاْلٔب ٔ ٔم أَ ِر َبٌٔي َن َی ِو ّ٣ا ََّ ٣ز ّة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
اٟظار ٔٔب َوِ َ ٧ت َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َِٙ ٠ا ٌَِ ٟاَ٧ةٔ َو َت َِ٘ ٔ ٠

ِک أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢و ِّٗ َت َ٨َ ٟا َو َص َذا أَ َػ ُّح
رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ
ا ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َر َوا ُظ َج ٌِ َ ُ

ملسم نب اربامیہ  ،دیقیق ،اوبرمع اوجلاین ،اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رامرے ےیل زری انػ
ابولں ےک اکےنٹ ،انونخں ےک اکےنٹ ،ومںیھچن اکےنٹ افرلغب ےک ابؽ اڑیھکےن ےک ےیل فتق (اعیمد) رقمر رفام دی اچسیل دؿ ںیم
اکیرمہبت۔

رافی  :ملسمنباربامیھ،دیقیق،اوبرمعاوجلاین،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
وچبںوکےبملابؽرےنھکیکااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 798

راوی  :اب ٩نٔی ،١ز٫يًَ ،بذا٠٤ٟک ب ٩س٠امی ،٪ابي زبيَ ،جابز،

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّذث َ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َ ِ
َ
َقأَ ُظ ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًََّ َي أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ َو َر َوا ُظ أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ
َقأ ُت ًََّ َي ًَ ِبذٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ٪و َ َ
َ
اٟش َبا َ ٢إ ٔ ََّ فٔي َح ٓ ٕخ أَ ِو ًُ َِ ٤زة ٕ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ٔاَ ِستٔ ِح َذادُ َح ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟاَ٧ةٔ
ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ ٌِف ٔي ِّ

انب لیفن ،زریہ ،دبعاکلمل نب امیلسؿ ،ایب زریب ،اجرب ،رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ ہشیمہ ڈاڑویھں وک اکٹل رےنہ دےتی وساےئ جح افر رمعہ
ےکاوبداؤرفامےتںیہہکاشبحددادےکینعمںیہزریانػابؽومڈنان۔
رافی  :انبلیفن،زریھ،دبعاکلملنبامیلسؿ،ایبزریب،اجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسابؽااھکڑےناکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
دیفسابؽااھکڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 799

راوی ٣ :شذد ،یحیي ٣ ،شذد ،سٔیا ،٪ابً ٩حَل٤ً ،٪ز ب ٩طٌیب ،اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ِ٨تٔ ُٔوا َّ
یب َط ِی َب ّة فٔي ِاْل ٔ ِس ََلَٗ ٔ ٦ا َ٩ِ ًَ ٢
اٟظ ِی َب َ٣ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ی ٔظ ُ
ا ٪إ ٔ ََّ کَاِ َ ٧ت َٟطُ ُّ ٧ورا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َٗا َ ٢فٔي َحذٔیثٔ َی ِحیَي إ ٔ ََّ ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟط ب ٔ َضا َح َش َّ ٨ة َو َح َّم ًَ ُِ ٨ط ب ٔ َضا َْ ٔلی َئ ّة
ُسٔ َِی َ

دسمد،ییحی،دسمد،ایفسؿ،انبالجعؿ،رمعنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دیفس ابولں وک تم ااھکڑف وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن وج احتل االسؾ ںیم وبڑاھ وہاجےئ  رگ ہی ہک (اس ےک
دیفسابؽایقتمےکدؿاسےکےیلونرنباجںیئےگافرییحییکرفاتیںیمےہہکاسےکدیفسابولںےکہلصںیماہللاعتیلاس
ےکےیلاکییکینھکلدےتیںیہافراکیانگہاعمػرفامدےتیںیہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دسمد،ایفسؿ،انبالجعؿ،رمعنببیعش،اےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضخباگلےناکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
اضخباگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 800

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ ،س٠امی ٪ب ٩یشار ،ابوہزیزہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

وَ َٓ ٪خأُ ٔ ٟوص ُِ٥
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َد َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ََ َی ِؼبُ ُِ َ

دسمد،ایفسؿ،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس ،امیلسؿ نباسیر،اوبرہریہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس ےسرفاتیرکےت ںیہ ہکآپ یلص

اہللہیلعفملسےنرفامای ےکشوہیدفاصنریاےنپابؽںیہنرےتگنسپمتاؿیکاخمتفلایکرکف(دنہمیےسرانگنحیحصایسہرگنےس
رانگنحیحصںیہن)
رافی  :دسمد،ایفسؿ،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،امیلسؿنباسیر،اوبرہریہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
اضخباگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 801

راوی  :اح٤ذ ب٤ً ٩ز ،اب ٩رسح ،اح٤ذ ب ٩سٌیذ ٤٫ذاِي ،اب ٩و٫ب ،جزیح ،حرضت جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟرسحٔ َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا َ ٢أتُ ٔي بٔأبَي ُٗ َحا َٓ َة یَوِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة َو َرأِ ُس ُط َوِ ٔ ٟح َی ُت ُط ک َ َّ
اؿا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟث َِا َ٣ةٔ بَ َی ّ
َِ
َ ٔ

َو َس ََُّ ٥َ ٠يَُِّوا َص َذا بٔظَ ِی ٕئ َوا ِجتَٔ٨بُوا َّ
اٟش َوا َد

ادمحنبرمع،انبرسح،ادمحنبدیعسھمدداین،انبفبھ،رجحی،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکحتفہکمےک
دؿ رضحت اوباحقہف ریض اہلل اعتیل ہنع (فادل دصقی اربک ریض اہلل اعتیل ہنع) وک الای ایگ اؿ ےک رس افر ڈاڑیھ ابلکل ثہیم یک رطح
یھت دیفسی ںیم (ثہیم اکی ااہتنیئ دیفس اھگس وہیت ےہ) روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےس یسک رگن ںیم دبؽ
ڈاولنکیلایسہرگنےساانتجبرکان۔
رافی  :ادمحنبرمع،انبرسح،ادمحنبدیعسھمدداین،انبفبھ،رجحی،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ

اضخباگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 802

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ًبذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز سٌیذ جزیزیً ،بذاہلل ب ٩یزیذ ،اسود حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِس َود ٔ
اٟذیَِّ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ذ َٓرٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ِح َش َ٣َ ٩ا ُُي ِّ ََ بٔطٔ َص َذا َّ
ِّ
اٟظ ِی ُب ا ِٟحٔ َّ٨ا ُئ َوا ِلَ َٜت ُ٥

نسح نب یلع دبعارلزاؼ،رمعم دیعس رجریی ،دبعاہلل نب سیدی ،اوسد رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص
کب
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رتہبنی زیچ وج اس ڑباھےپ (ےک دیفس ابولں) وک دبؽ ڈاےل فہ دنہمی افر م ےہ (وج اکی وبیٹ ےہ
ردگنار)۔
رافی  :نسحنبیلعدبعارلزاؼ،رمعمدیعسرجریی،دبعاہللنبسیدی،اوسدرضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
اضخباگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 803

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧صً ،بیذاہلل ،اب ٩ایاد ٩ً ،ابور٣ثہ،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إٔیَاد ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ َیا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َ ٍَ ٣أَبٔي ِ َ ٧ح َو أ ٨َّ ٟب ِّي
َّ
َّ
رضا ٔ٪
َفة ٕب ٔ َضا َر ِد َُ ح ٔ َّ٨ا ٕئ َو ًََِ ٠یطٔ ب ُ ِز َدا ٔ ٪أَ ِْ َ َ
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو ذُو َو ِ َ
ادمح نب ویسن،دیبع اہلل ،انب ااید ،نع اوبر،ہث ،رفامےت ںیہہک ںیم اےنپفادل ےکاسھت وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس یک رطػ

ایگوت(داھکیہک)فہاکونںیکولکتابؽفاےلںیہنجرپدنہمیاکرگنڑچاھوہاےہ۔افرآپےکافرپدفزبساچدرںیںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،دیبعاہلل،انبااید،نعاوبر،ہث،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
اضخباگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 804

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،اب ٩ادریص ،اب ٩رح ،ایادبٟ٘ ٩یم ،حرضت ابور٣ثہ

ٔیص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبِ َح َز ًَ ِ ٩إ ٔ َیاد ٔبِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩یم ًَ ِ ٩أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة فٔي َص َذا ا َِ ٟخَََ ٔ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ
یب َٗا َ ٢اہللُ َّ
یب بَ ِ ١أََ ِ ٧ت َر ُج َْ ١رٓ ْٔی ٙكَبٔیبُ َضا َّأ ٟذی َْ ََ َ٘ ٠ضا
اٟلب ٔ ُ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبٔي أَرِٔٔي َص َذا َّأ ٟذی بٔوَ ِضز ٔ َک َٓإِِّٔي َر ُج ْ ١كَب ٔ ْ
دمحمنبالعء،انبادرسی،انبرح،اایدنبطیقل،رضحتاوبر،ہثےسایسدحثیںیمہییھبرمفیےہہکوضحریلصاہللہیلعفملسےس
ریمےفادل ےن اہک ہک آپ ےھجم اینپ تشپ رپ وج ہی زیچ ےہ داھکںیئ (اغابلوضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک وکیئداہن ایزمخ فریغہ اھت) وچہکن
ںیمبیبطوہںوضحریلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبیبطوترصػاہللیہںیہہکلبمتوترقیفآدیموہہکبجبیبطوتفہےہسجےن
اےس(زمخوک)دیپاایکےہ
رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،انبرح،اایدنبطیقل،رضحتاوبر،ہث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
اضخباگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 805

راوی  :اب ٩بظارً ،بذاٟزح ٩٤سٔیا ،٪ایاد بٟ٘ ٩یم ،ابور٣ثہ

َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ َیاد ٔبِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩یم ًَ ِ ٩أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ئ
اِ َٗ ٪ذ ََّ ٟل َخ ِ ٔ ٟح َی َت ُط بٔا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َوأَبٔي َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ١أَ ِو ْٔلَبٔیطٔ ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗا َ ٢ابِنٔي َٗا ََ ََ ٢ت ِحنٔي ًََِ ٠یطٔ َوک َ َ

انباشبر،دبعارلنمحایفسؿ،اایدنبطیقل،اوبر،ہثرفامےتںیہہکںیمافرریمےفادلیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرضوہےئوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملسےنیسکآدیمےسایریمےفادلےسرفامایہکہیوکؿےہاوہنںےناہکہکہیریما اٹیب
ےہرفامایہکاسرپانجتیہنرکان،افروضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپڈاڑیھرابرکدنہمیںیمڑھتیلیوہیئیھت۔
رافی  :انباشبر،دبعارلنمحایفسؿ،اایدنبطیقل،اوبر،ہث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
اضخباگلےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 806

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّ
َّ
ِک أَُ َّ ٧ط
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ ََٔ ْ ٩ِ ًَ ١ـ ٔ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ٔب َو َلِ َٗ ٩ِٔ ٜذ َْ َـ َب أَبُو بَ ِْکٕ َوًُ َ٤زُ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َ ٥َِ ٟی ِخـ ِ
دمحمنبدیبع،امحد،اثتب ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاؿےسوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاضخب ےک
ابرےںیموپاھچایگوتاوہنںےنالتبایہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناضخبںیہناگلاینکیلرضحتاوبرکبریضاہللاعتیل

ہنعفرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےناضخباگلای۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زردرگنےکاضخباکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
زردرگنےکاضخباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 807

راوی ً :بذاٟزحی ٥بْ٣ ٩طٖ ،ابوسٔیا٤ً ،٪ز ٣ح٤ذ اب ٩ابورواد ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْط ٕ
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َر َّواد ٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
ٖ أَبُو ُسٔ َِی َ
ا ٪یََِ ٠ب ُص اٌَ ٨ِّ ٟا َِّ ٢
ک
 ١ذََ ٔ ٟ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َیٔ ٌَِ ُ
رفا َٔ ٪وک َ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
رف ِ ٔ ٟح َی َت ُط بٔا َِ ٟو ِر ٔ
اٟشبِت ٔ َّی َة َوی َُؼ ِّ ُ
ض َواٟزَّ ًِ َ َ
دبع ارلمیح نب رطمػ ،اوبایفسؿ ،رمع دمحم انب اوبرفاد ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسدموبغاھکؽےکوجےتانہپرکےتےھتافراینپڈاڑیھوکفرسےس(وجاکیزبسفرسخرگنیکاھگسےہافرزرفعاؿ(وج
زردوہاتےہ)اسےسرگنایلرکےتےھتافرانبرمعریضاہللاعتیلہنعیھبااسییہایکرکےتےھت۔
رافی  :دبعارلمیحنبرطمػ،اوبایفسؿ،رمعدمحمانباوبرفاد،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ

زردرگنےکاضخباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 808

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اسح ،ٙب٨٣ ٩ؼور ،ك٠حہ ،ح٤یذب ٩و٫ب ،اب ٩كاوض ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔذ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ئ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِح َش ََ ٩ص َذا
ض َٗا ََّ ٣َ ٢ز ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ِْ َٗ ١ذ َْ َّـ َب بٔا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
رفة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا
آَخ َٗ ِذ َْ َّـ َب بٔا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
ئ َوا ِل ََ ٜت َٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ص َذا أَ ِح َش َُ ٩ِ ٣ٔ ٩ص َذا َٗا َ٤ََ ٓ ٢زَّ َ ُ
َٗا ََّ ٤ََ ٓ ٢ز َ ُ
آَخ َٗ ِذ َْ َّـ َب ب ٔ ُّ
اٟؼ ِ َ

أَ ِح َش َُ ٩ِ ٣ٔ ٩ص َذا ک ُ ِّ٠طٔ

امثعؿ نب اوبہبیش ،ااحسؼ  ،نب وصنمر،ب ہح  ،دیمنب فبھ ،انب عاؤس  ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپساکی صخش سج ےن دنہمیاکاضخباگلایوہا اھت ذگراوتآپ ےنہیرفامای ہکانتک ااھچاضخبےہ
کب
رھپاکیافرصخشذگراسج ےندنہمیافر مےسراگنوہااھت ،آپےنرفامایہی ےلہپےس یھبزایدہااھچےہرھپاکی صخشافرذگرا
سجےنزردرگناکاضخباگلایوہااھتوترفامایہکہیبسےسااھچےہ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،اقحس،نبوصنمر،ب ہح ،دیمنبفبھ،انبعافس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسہاضخباکایبؿ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
ایسہاضخباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 809

راوی  :ابو توبةً ،بیذاہللً ،بذالْکی ٥اٟحزَ ب ٩سٌیذ ،اب ٩جََیز ،ابً ٩باض،

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ِْک ٔی ٥ا َِ ٟحزَر ِّٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ َة َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ال َ ٔ
وَ ٪رائ ٔ َح َة ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
آَخ اٟزَّ َ٣ا ٔ ٪ب ٔ َّ
اٟش َواد ٔ ََ ٛح َو ٔ
و ٪فٔي ٔ ٔ
اػ ٔ ١ا َِ ٟح َ٤اَ ََ ٔ ٦یزٔی ُح َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یُٜو ُِ َٗ ٪و َْ ٦ی ِخ ٔـبُ َ

اوبوتیة ،دیبعاہلل،دبعارکلمی ازجلعنب دیعس،انب ربجری ،انبابعس ےسرفاتیےہ ہک وضحرارکؾ یلصاہلل ہیلعفآہل فملسےنرفامای
ہک آرخی زامہن ںیم اکی وقؾ وہیگ وج ہک ایسہ اضخب اگلای رکںی ےگ لثم وبکرتفں ےک ونیسں ےک فہ ولگ تنج یک وخوبش یھب ںیہن
وسںیھگنےگ۔
رافی  :اوبوتیة،دیبعاہلل،دبعارکلمیازجلعنبدیعس،انبربجری،انبابعس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہیھتداتنےسافدئہااھٹاناجزئےہ
ابب  :یھگنکرکےناکایبؿ
اہیھتداتنےسافدئہااھٹاناجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 810

راوی ٣ :شذدً ،بذواٟوارث ،سٌیذ٣ ،ح٤ذ ب ٩ححارہ ،ح٤یذطافي ،س٠امی ٪ا٨ٟب٬ی ،ثوبا٪

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ُٔ ٩ج َحا َد َة ًَ ِ ٩حُِ ٤ی ٕذ َّ
اٟظام ٔ ِّي ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ِِّ ٨َ ٤ُ ٟبه ٔ ِّي ًَ ِ٩
َ
َّ
َّ
آَخ ًَ ِض ٔذظ ٔ
اَف ک َ َ
اِ ٣َ ٪ول َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
ثَ ِوبَ َ
اُ ٔ ٪
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ
َِ ٠ًَ ١ی َضا إٔذَا َٗذ ََٔٓ ٦اك ََٔ ٤ة َٓ َ٘ذ ََُٔ ٩ِ ٣ٔ ٦زَاة ٕ َُ ٟط َو َٗ ِذ ًَ َِّ َ٘ ٠ت ِٔ ٣ش ّحا أَ ِو ٔست ِ َّا ًََّ َي
بٔإ ٔ ِن َشا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِٔ٠طٔ َٓاك ََٔ ٤ة َوأَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ی ِذ ُْ ُ
بَاب ٔ َضا َو َح َِّ ٠ت ا َِ ٟح َش ََ ٩وا ُِ ٟح َشي ِ َن َُِٗ ٠بي ِ ٔن َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٓ َ٘ذ ََٔ ٥ِ ٠َ َٓ ٦ی ِذ ُْ َِٓ ١وَ َِّ ٨ت أَ َّ٣َ ٪ا ٌََ ٨َ ٣طُ أَ َِ ٪ی ِذ ُْ َ٣َ ١ا َرأَی ٓ ََض َتِ َٜت
ِّ
اٟشت ِ ََ َوَِٓ َٜ َّٜت ا َِِ ٠ُ٘ ٟبي ِ ٔن ًَ ِ ٩اٟؼَّ ب ٔ َّیي ِ ٔن َو َٗ َّل ٌَ ِت ُط بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُ٤ا یَ ِبَٔ ٜیا ٔ٪

ِک ُظ أَ َِ ٪یأِکُُ٠وا
َٓأ َ َْ َذ ُظ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َو َٗا ََ ٢یا ثَ ِوبَا ُ ٪اذِصَ ِب ب ٔ َض َذا إلٔ َي آ ََٔ ُٓ ٢ل ٕ ٪أَصِ ٔ ١بَ ِی ٕت بٔا ِ٤َ ٟذٔی َ٨ةٔ إ ٔ ََّ ٪ص ُؤ ََ ٔ
ئ أَصِ ُ
 ١بَ ِیتٔي أَ ِ َ
اٟذَ ِ ٧یا َیا ث َ ِوبَا ُِ ٪
اطتََ َٟٔٔٔاك ََٔ ٤ة ٗ ٔ ََل َد ّة َٔ ًَ ٩ِ ٣ؼبٕ َوس َٔو َاریِ ًَٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ا ٕد
كَی َِّبات ٔض ٔ ِ ٥فٔي َح َیات ٔض ٔ ُِّ ٥

لتب
دسمد،دبعفاولارث،دیعس ،دمحمنباجحرہ ،دیماشیف ،امیلسؿا هی،وثابؿوجوضحرارکؾیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکآزادرکدہالغؾ
ےھت رفامےت ںیہہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس بج یسک رفس رپ رشتفی ےل اجےت وت آپ رھگ فاولں ںیم آرخی ااسنؿ سج
ےسوگتفگرفامےتفہرضحتافہمطریضاہللاعتیلہنعوہںیتبجفاسپرشتفیالےتوتفیہیلہپوہںیتنجےکاپسوضحریلصاہلل
ہیلع فملس رشتفی ےل اجےت انچہچن اکی وزفہ ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس فاسپ رشتفی الےئ افر رضحت افہمط ریض
اہللاعتیلہنعےناےنپرھگ ےکدرفازہرپ اکیرپدہایوبرہی اکٹلایوہااھتافررضحت نینسریضاہللاعتیلہنعوک اہوھتںںیماچدنی ےک
دفڑکےانہپےئوہےئےھتسپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسالخػاعدترھگںیمدالخںیہنوہےئرضحتافہمطریضاہلل
اعتیلہنعوکایخؽوہاہکاؿزیچفںےنوضح رارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرھگںیمدالخوہےنےسرفاکےہوجآپےندیھکیےہ
سپ اوہنں ےن رپدہ ااھٹای اھپڑ ڈاال افر دفونں وچبں ےک اہوھتں ےس ڑکے ااتر رک اںیہن اکٹ رک د کنی دای فہ دفونں رفےت وہےئ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئ۔وضحرارکؾیلص اہللہیلعفآہلفملسےناؿےسدفونںڑکٹےےلےیلافررفامای
اےوثابؿہیڑکٹےالفںےکاپساجؤوکیئدمہنیںیمرھگفاےلےھتکشیبہیریمےرھگفاےلںیہںیماندنسپرکاتوہںہکاسابت
وک ہک ہی اینپ اپزیکہ زیچںی داین یک زدنیگ یہ ںیم اھکںیل(اؿ ےس افدئہ ااھٹںیئ) ا ے وثابؿ افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ےیل اکیاہر
وپیسںاکافراہیھتداتنےکدفنگنکرخدیول۔
لتب
رافی  :دسمد،دبعفاولارث،دیعس،دمحمنباجحرہ ،دیماشیف،امیلسؿا هی،وثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹانبےناکایبؿ

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 811

راوی ً :بذاٟزحی ٥بْ٣ ٩طًٖ ،یسي ،سٌیذ ٗتادة ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ْط ٕ
اٟز َواس ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَ َرا َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ُّ
َّ
َّ
ِقؤ ََُ ٔ ٛ ٪تابّا إ ٔ ََّ ب ٔ َخا َت ََّٕ ٓ ٥ات َخ َذ َْا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪یَِٜت َُب إلٔ َي َب ٌِ ٔف اْلِ َ ًَا ٔج َٔٔ٘ٓ ٥ی َُ َٟ ١ط إُٔ َّ ٧ض َِ ََ ٥ی ِ َ
َو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤ذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
دبعارلمیح نب رطمػ ،یسیع ،دیعس اتقدة اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ضعب (اشاہؿ مجع) وک
وطخط ےنھکل اک ارادہ رفامای وت اؿ ےس رعض ایک ایگ ہک فہ اشاہؿ مجع ریغب رہم ےک اگل وہا طخ ںیہن زپےتھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکیاچدنییکاوگنیھٹونبایئسجرپدمحمروسؽاہللشقنرکفاای۔
رافی  :دبعارلمیحنبرطمػ،یسیع،دیعساتقدةاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 812

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یةْ ،اٟذ ،سٌیذٗ ،تادة ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪فٔي َیذٔظ ٔ َحتَّي
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ ٌَِ ٤ن َي َحذٔیثٔ ً َٔیسي بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َزا َد ََٓ َ َ

آَ ٪ب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو ً ٔ َِ ٨ذ بٔئِز ٕإٔذِ َس َ٘ َم فٔي ا ِٟبٔئِز َٔٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َُٓ٨ز ٔ َح ِت
ُٗب ٔ َف َوفٔي َی ٔذ أَبٔي بَ ِْکٕ َحتَّي ُٗب ٔ َف َوفٔي َی ٔذ ًُ ََ ٤ز َحتَّي ُٗب ٔ َف َوفٔي َی ٔذ ًُ ِث ََ ٤
ََٓ ٥َِ ٠ی ِ٘ذ ِٔر ًََِ ٠یطٔ
فبھنببقیة،اخدل،دیعس،اتقدة،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسیہیدحثیرمفیےہہکاسدنسےکاسھتیھبنکیلاسںیم
ہی ااضہف ےہہکفہ اوگن یھٹ آپیکفافتکت آپ یہ ےک اہھت ںیم ریہ رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیلہنعیکفافتکت اؿ ےک
اہھتںیمریہرھپرضحترمعےکاہھتںیمریہاہیںکتہکاؿاکااقتنؽوہایگرھپرضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنعےکاہھتںیمریہ
سپ اکی رمہبت فہ ونکںی ےک اپس ےھت ہک ااچکن فہ ونکںی ںیم رگ یئگ اوہنں ےن اےس اکنےنل اک مکح رفامای وت ونکاں اخیل رکاای ایگ نکیل
اےساپےنرپاقدرہنوہےئ۔
رافی  :فبھنببقیة،اخدل،دیعس،اتقدة،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 813

راوی ٗ :تیبة ب ٩سٌیذ ،اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩و٫ب ،یو٧ص ب ٩یزیذ ،اب ٩ط٬اب ،ا٧ص،

اب َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي
یذ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
اَْ ٪ا َت ُ ٥أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ورٔ َُّٕ ٓ ٚؼ ُط َح َبش ٌّٔي
أَْ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
ہبیتق نبدیعس،ادمحنباصحل،انبفبھ،ویسننبسیدی،انبَھاب،اسن،رفامےتںیہہکھجمےسرضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
ےنایبؿایکہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹاچدنییکسجاکہنیگنیشبحرھتپاکاھت۔
رافی  :قیتیةنبدیعس،ادمحنباصحل،انبفبھ،ویسننبسیدی،انبَھاب،اسن،

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

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 814

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،ز٫يَ ،ح٤یذ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْذ َّ
اَْ ٪ا َت ُ ٥أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟلؤی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ

َو َس ََّّٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ ٕة ک ُ ُّ٠طُ ٓ َُّؼ ُط ٔ٨ِ ٣طُ

ادمح نب ویسن ،زریہ  ،دیم ،اسن نب امکل ،رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ افر اس اک ہنیگن یھب اچدنی اک
اھت۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریھ ،دیم،اسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 815

راوی  :نؼيَ بَ ٩فد ،ابواسا٣ہً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز،

رف ٔد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ ٢ات َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا نُ َؼيَُِ بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ
اض َْ َوات َٔ ٥ا َّٟذ َص ٔب
َو َس ََّْ ٥َ ٠ا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط ٔ٤َّ ٣ا َیَّٔي بَ ِل َِّٔ َٛ ٩طٔ َو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤ذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ ٓ ََّات َخ َذ اُ ٨َّ ٟ

َٓ َ٤َّ ٠ا َرآص ُِِ َٗ ٥ذ َّات َخ ُذو َصا َرمَي بٔطٔ َو َٗا َ ََ ٢أَ َِ ٟب ُش ُط أَبَ ّذا ث ُ ََّّ ٥ات َخ َذ َْا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤ذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ ث ُ ََّٟ ٥ب ٔ َص
ا َِ ٟخا َت ََ ٥ب ٌِ َذ ُظ أَبُو بَ ِْکٕ ث ُ ََّٟ ٥ب ٔ َشطُ َب ٌِ َذ أَبٔي بَ ِْکٕ ًُ َ٤زُ ث ُ ََّٟ ٥ب ٔ َشطُ َب ٌِ َذ ُظ ًُ ِث َ٤ا َُ ٪حتَّي َو َٗ ٍَ فٔي بٔئِز ٔأَر ٕ
ٔیص َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو٥َِ ٟ
اَ ٪حتَّي َس َ٘ َم ا َِ ٟخا َت ُ ٩ِ ٣ٔ ٥یَذٔظ ٔ
اض ًََّ َي ًُ ِث ََ ٤
یَ ِخ َتِ ٔ ٠
ٕ اُ ٨َّ ٟ
ریصن نب رفج ،اوبااسہم ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وسےن یک اوگنیھٹ
ونبایئافراساکہنیگنیلیھتہےکٹیپ(ادنر)یکرطػراھکافراسںیمدمحمروسؽاہللشقنرکفاای۔سپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملس وک دھکی رک ولوگں ےن یھب وسےن یک اوگنایھٹں ونباںیل وت اینپ اوگنیھٹ وک د کنی دای افر رفامای ہک اب اےس یھبک ںیہن ونہپں اگ رھپ
اکیاچدنییکاوگنیھٹانبیئافراسںیمیھبدمحمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسشقنرکفاایآپےکدعباساوگنیھٹوکدصقیاربک
ریضاہللاعتیلہنعےن،رھپرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرھپرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےکدعبرضحتامثعؿانہپرکےتےھت
ئ
بارسیںیمرگیئگ۔
اہیںکتہکفہ ر
رافی  :ریصننبرفج،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 816

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،سٔیاً ،٪یی٨ہ ،ایوب ب٣ ٩وسي٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز،

وسي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز فٔي َص َذا ا َِ ٟخَََ ٔ ًَ ِ٩
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ ٨َ َٓ ٥َ ٠ع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤ذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو َٗا ََ ََ ٢ی ُِ ُ٘ ٨ع أَ َح ْذ ًََّ َي َن ِ٘ ٔع َْا َت َّٔم َص َذا ث ُ ََّ ٥س َ
اٚ
ا َِ ٟحذ َ
ٔیث
امثعؿنبایبہبیش،ایفسؿ، ،ہنی،اویبنبومیس،انعف،انبرمع ،یکایسدحثیںیمدفرسیدنسےسہییھبوقنمؽےہہکوضحرارکؾ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم دمحم روسؽ اہلل دنکہ رکاای افر رفامای ہک وکیئ اینپ اوگنیھٹ ںیم ریمی اوگنیھٹ شیج شقن دنکہ ہن
رکفاےئ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ایفسؿ، ،ہنی،اویبنبومیس،انعف،انبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 817

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض ،ابوًاػِ٣ ،٥يَہ ب ٩زیاد٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز،

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔبِ ٔ ٩زٔ َیاد ٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َض َذا ا َِ ٟخَََ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
ض َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي ب ٔ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ا٪
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢ا َِ ٟت َُ ٤شو ُظ ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ُذو ُظ ٓ ََّات َخ َذ ًُ ِث َ٤ا َُْ ٪ا َت ّ٤ا َو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤ذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٗا ََ َ ََٓ ٢

َی ِختٔ ُ ٥بٔطٔ أَ ِو یَ َت َخ َّت ُ ٥بٔطٔ

دمحم نب ییحی نب افرس ،اوباعمص  ،ریغہ نب زاید ،انعف ،انب رمع ،اس دنس ےس یھب رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی دحثی
ئ
رمفی ےہ ہک اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک رضحت امثعؿ ےن (بر ارسی ںیم رگےن ےک دعب) رفامای ہک اےس التش رکف نکیل فہ ہن یلم
انچہچنرضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنعےناکیاوگنیھٹونبایئافراسںیمدمحمروسؽاہللدنکہرکاای۔رافیےتہکںیہہکرھپفہایسےس
رہماگلایرکےتےھتافراےسانہپرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اوباعمص ،ریغہنبزاید،انعف،انبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنیھٹالبرضفرتںیہناننہپاچےیہ
ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹالبرضفرتںیہناننہپاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 818

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی ،٪ابزا٫ی ،٥سٌذ ،اب ٩ط٬اب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک،

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َرأَی فٔي َیذٔ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ُٟ ٪ویِ ْ ٩ِ ًَ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اض
َْط َح اُ ٨َّ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠ا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ ٕ ٚیَ ِو ّ٣ا َواح ّٔذا ٓ ََؼ َ ٍَ ٨اُ ٨َّ ٟ
َط َح أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
اض ََٓ٠ب ٔ ُشوا َو َ َ
َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی زٔیَادُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ َو ُط ٌَ ِی ْب َوابِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ ک ُ ُُّ ٠ض َِٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ورٔ ٕٚ
دمحمنبامیلسؿ،اربامیہ،دعس،انبَھاب،اسننبامکل،رفامےتںیہہکاوہنںےناکیرفزوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
دتسرابرکںیماکیاچدنییکاوگنیھتدیھکیسپولوگںےنیھباوگنایھٹںونبارکنہپںیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اینپاوگنیھٹد کنیدیرھپولوگںےنیھبد کنیدںی۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاس دحثیوکزرہیےنزایدنبدعسافر بیعش
نباسمرفےسرفاتیایکےہبسےنیہیاہکہکاچدنییکاوگنیھٹ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،اربامیھ،دعس،انبَھاب،اسننبامکل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنیکاوگنیھٹاکایبؿ
ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
وسےنیکاوگنیھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 819

راوی ٣ :شذدٌ٣ ،ت٤ز ،ربیٍٗ ،اس ٥ب ٩حشاً ،٪بذاٟزح ،٩٤حرضت اب٣ ٩شٌود رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
اٟز َٛي ِ َن بِ َ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩ح َّش َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُّ
َّ
َّ
رف َة َی ٌِنٔي ا َِ ٟخَ ُ٠
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢ک َ َ
رح ََ ٠َ ٣ة أَ َّ ٪ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕک َ َ
وَ ٚو َت ِِیٔيََ
َِ
ْک ُظ ًَ ِ َ
ْش ْ ََٔل ُّٕ ٢
اٟؼ ِ َ
أ َ ٧ ٪ب ُّي اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِ َ
َّ
َّ
اٟزقَي إ ٔ ََّ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
ت َو ًَ ِ٘ َذ
اٟرض َب بٔا ِلٔ ٌَٔ ٜ
اب َو ُّ
اٟظ ِی ٔب َو َج َّز ِاْل ٔ َزارٔ َواَّ ٟت َخ ُّت َ ٥بٔاٟذصَ ٔب َواَّ ٟتَ َ َُّ َد بٔاٟزِّی َٔ ٨ة َِ ٔ ٟي َِ ٔ ََ ٣ح َِّ ٠ضا َو َّ ِ
ئ َِ ٔ ٟي َِ ٔأَ ِو َُي ِ ََ ََ ٣ح ِّ٠طٔ أَ ِو ًَ َِ ٣َ ٩ح ِّ٠طٔ َوٓ ََشا َد اٟؼَّ ٔب ِّي َُي ِ ََ ُِّ َ ٣
رف َد بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔ َص َذا
اَّ ٟت َ٤ائ َٔٔ ٥و ًَزِ َ ٢ا ِ٤َ ٟا ٔ
َح ٔ٣طٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ا ِن َ َ
صة ٔ َواہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
ا َِ ٟحذٔیثٔ أَصِ ُ
 ١ا َِ ٟب ِ َ

دسمد ،رمتعم،رعیب،اقمسنب اسحؿ،دبعارلنمح،رضحت انبوعسمدریضاہللاعتیلہنع رفامایرکےتےھتہکوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکدسابںیت(اعدںیت)اندنسپ ںیھت۔زرد رگن ینعیولخؼ(وجاکیاخصمسقیکوخوبشےہ)ڑباھےپوک دبانل(ایسہاضخب
اگلان)۔ اپاجہم ای دنبہت فریغہ ونخٹں ےس ےچین اگلان۔ وسےن یک اوگنیھٹ اننہپ۔ ریغب ومعق لحم ےک (رحاؾ ومعق ںیم) وعروتں یک زتنی
اایتخررکان۔ےٹگانلیھک۔وعتذیرکاناالہیہکوعمذنیتےکاسھتوہں۔ڈنگےاکٹلان۔یسکریغےکاقمؾںیمرحاؾاقمؾںیمینماکارخاج
رکان۔ہچبوک(اایؾراضتعںیمتبحصرکےک)رخابرکدانی۔(تحصےکاابتعرےس)نکیلہیرحاؾںیہنےہ۔
رافی  :دسمد،رمتعم،رعیب،اقمسنباسحؿ،دبعارلنمح،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولےہیکاوگنیھٹاننہپ
ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
ولےہیکاوگنیھٹاننہپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 820

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاٌٟزیز ،ابورز٣ہ ،اب ٩حباب ،حرضت ًبذاہلل ب ٩بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب أَ َِْ َ ََص ُِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي رٔزِ ََ ٣ة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي أَ ََّ ٪زیِ َذ بِ َ ٩حُ َب ٕ
ََّم ا ِِ ٤َ ٟز َوزٔ ِّی أَبٔي كَ ِی َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ
اٟشِّ ٔ ٠
ُِ ٣شُّ ٥ٕ ٔ ٠
ک
َْط َح ُط ث ُ ََّ ٥جا َئ َو ًََِ ٠یطٔ َْا َت َْ ٩ِ ٣ٔ ٥حذٔی ٕذ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔي أَ َری ًََِ ٠ی َ
َْا َت َْ ٩ِ ٣ٔ ٥ط َبطٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َ٣ا لٔي أَ ٔج ُذ َٔ ٨ِ ٣
ک رٔیحَ اْلِ َ ِػ َ٨اَ َ ٓٔ ٦
َْط َح ُط َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی َط ِی ٕئ أَ َّتخ ٔ ُذ ُظ َٗا ََّ ٢اتخ ٔ ِذ ُظ َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚو ََ تُت ٔ َُّ ٤ط ِٔ ٣ث َ٘ ّاَ َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ١
حَِٔ ٠ی َة أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ َ َ

ََّم ا ِِ ٤َ ٟز َوز َّٔی
اٟشَّ ٔ ٠
َُ ٣ح َّْ ٤ذ ًَ ِب َذ اہللٔ بِ َِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠وَ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ ١ا َِ ٟح َش ُُّ ٩

نسحنبیلع،دمحمنبدبعازعلسی،اوبرزہم،انبةحب،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہ
ہک وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس اکی لتیپ یک اوگنیھٹ ےنہپ آای اکی صخش۔ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اس ےس رفامایہک ےھجم ایک وہا ہک ںیمریتے ادنر ےس وتبں یک وب وسحمس رکات وہں وت اس ےن فہ اوگنیھٹ د کنی دی رھپ اکی رمہبت فہ
ولےہیکاوگنیھٹےنہپآایوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکےھجمایکوہاہکںیمھجترپالہدفزخاکزویردھکیراہوہںاس
ےناےسیھبد کنیدایافراہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمسکزیچیکاوگنیھٹونباؤرفامایہکاچدنییکاوگنیھٹونباؤافر
اقثمؽ وپرا تم رکان۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہہک دمحم نب دبعازعلسی ےن(وجرفایںیہ) ایملسل ارملفزی ںیہن اہک دبعاہلل نب ملسم ےک
اسھت۔
رافی  :نسحنبیلع،دمحمنبدبعازعلسی،اوبرزہم،انبةحب،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
ولےہیکاوگنیھٹاننہپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 821

راوی  :اب٣ ٩ثني وزیاد ،یحیي  ،حش ٩بًَّ ٩ي ،س ،١٬ابوًتاب ،ابوٜ٣ين٧ ،وح ب ٩ربیٌة ،جوایاض ب ٩اٟحارث بٌ٘٣ ٩یب

ٛے ٧ا٧ا ت٬ے اٛ ٪ے دادا ٌ٘٣یب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َٜٔ٣ي ٕن ُ ٧و ُح بِ ُ٩
 ١بِ َُ ٩ح َّ٤اد ٕأَبُو ًَ َّت ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َوزٔیَادُ بِ ُ ٩یَ ِحیَي َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َٗاُٟوا َح َّذثَ َ٨ا َس ِض ُ
اَْ ٪ا َت ُ ٥أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
یب َو َج ُّذ ُظ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أ ُ ِّ٣طٔ أَبُو ذُبَ ٕ
اض بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟی٘ ٔ ٔ
اب ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا َ ٢ک َ َ
یٌ َة َح َّذثَنٔي إ ٔ َی ُ
َرب ٔ َ

َّ
یب ًََّ َي َْا َت ٔ ٥أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
ا ٪فٔي َیذٔظ ٔ َٗا ََ ٢وک َ َ
َفبَّ َ٤ا ک َ َ
ا ٪ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟی٘ ٔ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠حذٔی ٕذ َِ٠٣و ٔ ٌّی ًََِ ٠یطٔ ٓ َّٔـ ْة َٗا َُ َ ٢

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َ
انب ینثمفزاید ،ییحی ،نسح نب یلع ،ھل ،اوباتعب ،اوبنیکم ،ونح نب رنیعة ،وجاایس نب ااحلرث نب معقیب ےک انانےھتاؿ ےک دادا
معقیب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ ولےہ یک یھت سج رپ اچدنی یٹپل
وہیئیھت۔رافیےتہکںیہہکضعبافاقتفہاوگنیھٹریمےاہھتںیموہارکیتیھت۔افرےتہکںیہہکمعقیبوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکاوگنیھٹیکافحتظایکرکےتےھت۔
َ
رافی  :انبینثمفزاید،ییحی،نسحنبیلع ،ھل،اوباتعب،اوبنیکم،ونحنبرنیعة،وجاایسنبااحلرثنبمعقیبےکانانےھتاؿ
ےکدادامعقیبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
ولےہیکاوگنیھٹاننہپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 822

راوی ٣ :شذد ،بْش ب ٩أ٤ٟـً ،١اػ ٥ب ٩ک٠یب ،ابي ٫زیزہًَّ ،ي،

اػ ُ ٥بِ ُ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ٢
ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّذث َ َ٨ا ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ١ِ ُٗ ٥َ ٠
ِِک ب ٔ َّ
ٔیذ َک
اٟش َذاد ٔ َت ِشذ َ
اْٟط ٔ
ِِک بٔا ِٟض ٔ َذا َی ٔة ص َٔذایَ َة َّ ٔ
یَ ٙواذ ُ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اصِذِٔٔي َو َس ِّذدِٔي َواذ ُ ِ

٠شبَّابَةٔ َوا ُِ ٟو ِس َلی َط َّ
اٟش ِض ََٗ ٥ا ََ ٢وَ َ ٧ضأِي أَ ِ ٪أَ َؿ ٍَ ا َِ ٟخا َت َ ٥فٔي َص ٔذظ ٔأَ ِو فٔي َص ٔذظ َّٔ ٔ ٟ
َّ
اػ َْ ٥وَ َ ٧ضأِي ًَ ِ ٩ا ِِّ َ٘ ٟش َّیةٔ َوا ِٔ٤ٟیث َ ََة ٔ َٗا َ٢
ک ًَ ٔ
اب َتأِت ٔی َ٨ا َّٔ ٩ِ ٣
ص َُ ٣ـ َّْ ٌَ ٠ة ٓ َٔیضا أَ َِ ٣ثا ُ ٢اْلِ ُ ِتزُدِّ َٗا ََ ٢وا ِٔ٤ٟیث َ ََةُ
اٟظا ٔ ٦أَ ِو َِٔ ٣ٔ ٩ِ ٣
أَبُو بُزِ َد َة َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ٕٓ ٔ ٌََّ ٔ ٟي َ٣ا ا ِِّ َ٘ ٟش َّی ُة َٗا َ ٢ث َٔی ْ

َط ِی ْئ کَاِ َ ٧ت َت ِؼ َُ ٌُ ٨ط اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ٟٔبُ ٌُو َٟتٔضَّٔ٩

دسمد،رشبنبالضفمل،اعمص نببیلک،ایبرھریہ،یلع،رفامےتںیہہکروسؽاہللارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن ھجمےسرفامایہک
وہکاےاہللےھجمدہاتیاطعرفام،ےھجمدیساھراہتسداھک،افردہاتیےسہیذرکایکرکفہکرصاطمیقتسمرفامافردیساھرکےنےسہیتین
ایکرکف ہکےھجمریتدیساھ رکےنیکوتقیفرفام۔رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکےھجمعنمرفامایہکںیم اوگنیھٹوکاسایلگن
ںیمای اسایلگنںیم ینعی اتشگناہشدت ںیمایدرایمین ایلگنںیمروھکںافر ےھجمعنم رفامایہکریمشیڑپکےونہپںافر رخففایلدنسمفں
ےس۔اوبربدہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچہکقصیہایکزیچےہرفامایہکفہڑپکے
وجرامرےاپساشؾای رصم ےسآےتںیہوچوکر کیچفاےل نجںیمارتج یک اصتفریینب وہیتںیہںیم ےنوپاھچ ہک مرہ ایکےہ رفامای
ہکفہدنسمںیںیہوجوعرںیتاےنپوشرہفںےکےیلانبایرکیتںیہ۔
رافی  :دسمد،رشبنبالضفمل،اعمصنببیلک،ایبرھریہ،یلع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنیھٹداںیئاہھتںیماننہپرتہبےہایابںیئاہھتںیم؟
ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹداںیئاہھتںیماننہپرتہبےہایابںیئاہھتںیم؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 823

راوی  :اح٤ذب ٩ػاٟح ،اب ٩و٫ب ،س٤٠ا ٪ب ٩بَل ،٢رشیک ،ابي ٤٧يَ ،ابزا٫یً ،٥بذاہلل ،ح٨ين ،ابیہًَّ ،ي ،حـوراِک ٦ػَّي
اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

رش ٔ
یک بِ ٔ ٩أَبٔي َ ٔ٤َ٧ز َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕٔ َ ٩ِ ًَ ٢

یک و أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ُح َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٢
رش ْ
ا ٪یَ َت َخ َّت ُ ٥فٔي َیٔ٤یٔ٨طٔ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ادمحنب اصحل ،انب فبھ ،املسؿ نب البؽ ،رشکی ،ایب ریمن ،اربامیہ  ،دبع اہلل ،نینح ،اہیب ،یلع ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسرفاتیرکےتںیہرشکیےتہکںیہہکےھجماوبہملسنبدبعارلنمحےنالتبایہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپداںیئاہھت
ںیماوگنیھٹانہپرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنب اصحل ،انب فبھ ،املسؿ نب البؽ ،رشکی ،ایب ریمن ،اربامیھ ،دبعاہلل ،نینح ،اہیب ،یلع ،وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹداںیئاہھتںیماننہپرتہبےہایابںیئاہھتںیم؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 824

راوی  :نص بًَّ ٩ي ،واٟذً ،بذاٌٟزیز ،ابي رداد٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز،

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَنٔي أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔي َر َّواد ٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
اَُّ ٓ ٪ؼ ُط فٔي بَاك ِّٔٔٔ َٛ ٩طٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙوأ ُ َسا َُ ٣ة َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩زیِ ٕذ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
ا ٪یَ َت َخ َّت ُ ٥فٔي َی َشارٔظ ٔ َوک َ َ
کَ َ
بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔفٔي یَٔ٤یٔ ٨طٔ
رصن نب یلع ،فادل ،دبعازعلسی ،ایب رداد ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ابںیئ اہھت ںیم
اوگنیھٹانہپرکےتےھتافراساکہنیگنیلیھتہےکٹیپیکرطػوہاتاھت۔اامؾاوبداؤدریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکانبااحسؼافر
ااسہمنبزدیےنانعفےسایسدنسےکاسھترفامایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت۔

رافی  :رصننبیلع،فادل،دبعازعلسی،ایبرداد،انعف،انبرمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹداںیئاہھتںیماننہپرتہبےہایابںیئاہھتںیم؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 825

راوی  :ہ٨اد بً ٩بذہ ،حرضت ٧آٍ

رسی
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْد ًَ ِِ ًَ ٩ب َذ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
ا ٪یََِ ٠ب ُص َْا َت َُ ٤ط فٔي َیذٔظ ٔا ُِ ٟی ِ َ
انہدنبدبعہ،رضحتانعفےتہکںیہہکانبرمعریضاہللاعتیلہنعاینپاوگنیھٹاےنپابںیئاہھتںیمانہپرکےتےھت۔
رافی  :انہدنبدبعہ،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
اوگنیھٹداںیئاہھتںیماننہپرتہبےہایابںیئاہھتںیم؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 826

راوی ً :بذاہلل ب ٩سٌیذ ،یو٧ص ب ٩بٜيَ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا،ٚ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩ب ُ َٜيَِ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢رأَیِ ُت ًََّ َي اٟؼَّ ِ٠تٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٔ١
ض یََِ ٠ب ُص َْا َت َُ ٤ط َص ََ ٜذا َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط ًََّ َي
صظ ٔا ُِ ٟی ِ٤ن َي َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َص َذا َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َْا َت ّ٤ا فٔي ْٔ ِٔ َ ٨

ک
هَ ِضز ٔ َصا َٗا ََ ٢و ََ َی َخا ُ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اَ ٪یَِ ٠ب ُص َْا َت َُ ٤ط ََ ٛذَ ٔ ٟ
ِک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ض إ ٔ ََّ َٗ ِذ ک َ َ
اَ ٪ی ِذ ُ ُ
دبع اہلل نب دیعس ،ویسن نب ریکب ،دمحم نب ااحسؼ ،ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن تلص نب دبعاہلل نب ونلف نب دبعابلطمل ےک داںیئ اہھت ںیم
اوگنیھٹ اؿ یک وھچیٹ ایلگن ںیم دیھکی ںیم ےن اہک ہک ہی ایک ےہ؟ رفامای ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وک ایس رطح
اوگنیھٹےتنہپوہےئںیہنداھکیافراسےکہنیگنوکیلیھتہیکتشپیکرطػرکدایافررفامایہکہیایخؽہنایکاجےئہکرضحتانبابعس
ریضاہللاعتیلہنعااسیرکےتےھتکشیبفہذرکرکےتےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیھباینپاوگنیھٹایسرطحےتنہپےھت۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگنھگفےننہپاکایبؿ
ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
رگنھگفےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 827

راوی ًَّ :ي ب ٩س ،١٬ابزا٫ی ،٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیح٤ً ،ز ب ٩حٔؽ ،حرضت ًا٣ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بً ٩بذاہلل

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َِْ َ ََِٔي ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ أَ ًََّ ٪ا َٔ ٣ز بِ َِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩س ِض َٕ ١وإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ َٗ ٩اَ َح َّذثَ َ٨ا َحح ْ

اب َوفٔي رٔ ِجَ ٔ ٠ضا أَ ِج َز ْاض َٓ َ٘ َل ٌَ َضا
َٗا َُّ ٔ ًََّ ٢ي بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔأَ َِْ َ ََ ُظ أَ َِّ ٣َ ٪و ََ ّة َُ ٟض َِ ٥ذصَ َب ِت بٔابِ َٔ ٨ة اٟزُّبَي َِ ٔإلٔ َي ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ

ض َط ِی َلاّ٧ا
ًُ َ٤زُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٍَ ٣َ ٪کَُ ِّ١ج َز ٕ

َ
یلعنب ھل،اربامیہ،نبنسح،اجحج،انبرجحی،رمعنبصفح،رضحتاعرمریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہللےتہکںیہہکیلعنبلہس
نبازلریبےناںیہنالتبایہکاؿیکاکیآزادرکدہابدن یزریبیک یٹیےکاسھترضحترمعنباطخبریضاہللاعتیلہنعےکاپسیئگ
افر اس ےک اپؤں ںیم ایٹنھگں ںیھت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اںیہن اکٹ ڈاال رھپ رفامای ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےسانسےہہکرہیٹنھگےکاسھتاطیشؿوہاتےہ۔
َ
رافی  :یلعنب ھل،اربامیھ،نبنسح،اجحج،انبرجحی،رمعنبصفح،رضحتاعرمریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
رگنھگفےننہپاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 828

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاٟزحی ،٥روح ،اب ٩جزیح ،ب٨ا٧ہ

ا ٪اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّح ٔٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّذث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ب ُ َ٨اَ َ ٧ة َِ ٣و ََة ٔ ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ح َّش َ
 ١ی َُؼوِّ ِت ََ٘ َٓ ٩اَِ ٟت ََ تُ ِذْٔ َِ ٨َ ٠ضا ًََّ َ َّي إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ت ِ٘ َل ٌُوا
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت بَ ِی َ٤َ ٨ا ه ٔ َي ً ٔ َِ ٨ذ َصا إٔذِ ُدْٔ ََِ ٠ًَ ١ی َضا ب ٔ َحارٔیَ ٕة َو ًََِ ٠ی َضا َج ََل ٔج ُ

 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ َج َز ْض
َج ََل ٔجََ ٠ضا َو َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ََ ٢ت ِذ ُْ ُ

دمحمنبدبعارلمیح،رفح،انبرجحی،انبہنوجدبعارلنمحنباسحؿاالاصنریریضاہللاعتیلہنعیکآزادرکدہابدنیںیھتفہرفامیتںیہ
ہکںیمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےکاپسںیھتہکاکیڑلیکاؿےکاپسدالخوہیئافراسےکافرپرگنھگفےھتوجآفازدیپا
رکرےہےھترضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکمترہسگرامرےاپسدالخہنوہاالہیہکاےنپرگنھگفوکاکٹدفافررفامایہک
ںیمےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہرفےتشرتمحےکاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیمایٹنھگںوہں۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،رفح،انبرجحی،انبہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داوتنںوکوسےنےسابدنےنھاکایبؿ

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
داوتنںوکوسےنےسابدنےنھاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 829

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی٣ ،١ح٤ذً ،بذاہللْ ،زاعي ،ابواط٬ب ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤بَ ٩طٓہ

َط َٓ َة أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ا ُِ ٟخزَاعٔ ُّي ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِط َض ٔب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ َ ٩
رع َٓ َح َة بِ َ ٩أَ ِس ٌَ َذ ُٗ ٔل ٍَ أَ ِن ُٔطُ یَ ِو َ ٦ا ََِ ُ َٟل ٔب ٓ ََّات َخ َذ أَ ِنّٔا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕٓ ٚأَِ٧ت َ َن ًََِ ٠یطٔ َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َج َّذ ُظ َ ِ
ٓ ََّات َخ َذ أَ ِنّٔا ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ
ومیسنباامسلیع،دمحم،دبعاہلل،زخایع،اوباَھب،رضحتدبعارلنمحنبرطہفرفامےتںیہہکاؿےکدادارضحترعفحہریضاہلل
اعتیلہنعنبادعسیکالکب(یکگنج)ےکدؿانکٹکیئگوتاوہنںےناچدنییکانکونبایلوتاسںیمدبوبدیپاوہیئگوضحرارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنمکحدایوتاوہنںےنوسےنیکانکونبایل۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دمحم،دبعاہلل،زخایع،اوباَھب،رضحتدبعارلنمحنبرطہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
داوتنںوکوسےنےسابدنےنھاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 830

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یزیذ ب٫ ٩ارو ،٪ابوًاػ ،٥ابواط٬بً ،بذاٟزحَ ،٩٤طٗة٤ً ،ز بٓ ٩حة ب ٩اسٌذ اض س٨ذ

َط َٓ َة ًَ ِ٩
وَ ٪وأَبُو ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
اػ َٕ َٗ ٥اَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِط َض ٔب ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ َ ٩

رع َٓ َح َة َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
رع َٓ َح َة بِ ٔ ٩أَ ِس ٌَ َذ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ ٢یزٔی ُذ ُُِٗ ٠ت ْٔلَبٔي اْلِ َ ِط َض ٔب أَ ِد َر َک ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ َ ٩
َط َٓ َة َج َّذ ُظ َ ِ
َِ
نسح نب یلع ،سیدی نب اھرفؿ ،اوباعمص ،اوباَھب ،دبعارلنمح ،رطقة ،رمع نب فحة نب ادعس اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ
ےہ۔سیدینباہرفؿےتہکںیہہکایکدبعارلنمحنبرطہفےناےنپدادارعفحہوکاپایےہ؟اہکہکاہں۔
رافی  :نسحنبیلع،سیدینباھرفؿ،اوباعمص،اوباَھب،دبعارلنمح،رطقة،رمعنبفحةنبادعساسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
داوتنںوکوسےنےسابدنےنھاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 831

راوی ٣ :و ١٣ب٫ ٩ظا ،٦اس٤اًی ،١ابواط٬بً ،بذاٟزح ٩٤بَ ٩طٓہ اپ٨ے واٟذ

رع َٓ َح َة بِ ٔ ٩أَ ِس ٌَ َذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
 ٩ِ ًَ ١أَبٔي اْلِ َ ِط َض ٔب ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ َ ٩
َط َٓ َة ًَ ِِ َ ٩

رع َٓ َح َة ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
أَ َِّ َ ٪

وملم نب اشھؾ ،اامسلیع ،اوباَھب ،دبعارلنمح نب رطہف اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ،اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی
وقنمؽےہ۔
رافی  :وملمنباشھؾ،اامسلیع،اوباَھب،دبعارلنمحنبرطہفاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکےیلوساناننہپاجزئےہ

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
وعروتںےکےیلوساناننہپاجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 832

راوی  :اب ٩نٔی٣ ،١ح٤ذ ب ٩اسا٣ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚیحیي بً ٩باد ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّذثَنٔي یَ ِحیَي بِ َُّ ًَ ٩باد ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَبَّاد ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
اہللٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗ ٔذ َِ ٣ت ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حَِٔ ٠ی ْة ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذ اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي أَص َِذا َصا َُ ٟط ٓ َٔیضا

َْا َت َْ ٩ِ ٣ٔ ٥ذصَبٕ ٓ ٔیطٔ ٓ ٌَّؽ َح َبش ٌّٔي َٗاَِ ٟت َٓأ َ َْ َذ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌُود ٕ ٌُِ ٣ز ٔ ّؿا ًَ ُِ ٨ط أَ ِو ب ٔ َب ٌِ ٔف أَ َػابٔ ٌٔطٔ

اؾ ابِ ََ ٨ة ابِ َ٨تٔطٔ َزیِ ََ ٨ب َٓ َ٘ا ََ ٢ت َحَّ َّ ِي ب ٔ َض َذا یَا ب ُ ََّ ٨ی ُة
ث ُ ََّ ٥د ًَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ابِ ََ ٨ة أَبٔي ا ِٔ ٌَ ٟ

انب لیفن ،دمحم نب ااسہم ،دمحم نب ااحسؼ ،ییحی نب ابعد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپساجنیشیکرطػزویراتوجاسےندہہیےیکےھتآےئاؿںیماکیوسےنیکاوگنیھٹیھبیھت،سجںیمیشبحرھتپاک
ہنیگن اھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیلہنع رفامیت ںیہہکوضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اےس اکی زکلی ےس وھچا ای اینپ ضعب
اویلگنں ےسوھچااسےسہنم ریھپےتوہےئرھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناامہم تنباوبااعلص وکالبای وجوضحریکاصزبحادی
زبنییک یٹیںیھتافررفامایہکاےریمی یٹیاسےسزتنیاایتخررک۔
رافی  :انبلیفن،دمحمنبااسہم،دمحمنبااحسؼ،ییحینبابعد،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
وعروتںےکےیلوساناننہپاجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 833

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بذاٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤ذ ،اسیذ ب ٩ابوسٌیذ ،اسیذ ب ٩بزاد٧ ،آٍ بً ٩یاغ ،حرضت ابوہزیزہ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

غ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩أَسٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي أَسٔی ٕذ ا ََِّ َ َٟاد ٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
یب ُط َح ِّ َ٘ ٠ة َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر َٓ ُِ ٠ی َح ُِّ ِ٘ ٠ط َح ِّ َ٘ ٠ة ٔ٩ِ ٣
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ ِ ٪یُ َح َِّ َٙ ٠حب ٔ َ

یبطُ س َٔو ّارا َٔ٧ ٩ِ ٣ارٕ
یب ُط ك َ ِوّٗا َٔ٧ ٩ِ ٣ارٕ َٓ ُِ ٠ی َلوِّ ِٗ ُط كَ ِوّٗا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ ِ ٪ی َُشو َِّر َحب ٔ َ
َذصَبٕ َو َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ ِ ٪یُ َلو ََِّ ٚحب ٔ َ
َٓ ُِ ٠ی َشو ِِّر ُظ س َٔو ّارا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َلَِ ٠ًَ ٩ِٔ ٜی ٥ِ ُٜبٔا َِّٔ ٟٔـةٔ َٓا ٌَِ ٟبُوا ب ٔ َضا
دبع اہلل نب ہملسم ،دبعازعلسی ،انب دمحم  ،ادیس نب اوبدیعس ،ادیس نب رباد ،انعف نب ایعش ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشوکہیابتدنسپوہہکاےنپوبحمبوکآگاکاکیہقلحانہپےئوت
اےس اچےیہ ہک اےنپ وبحمب وک وسےن اک اکی ہقلح انہپ دے افر ےسج دنسپ وہ ہک اےنپ وبحمب وک آگ اک وطؼ انہپ دے اےس اچےیہ ہک
وسےناکوطؼانہپےئافرےسجہیدنسپوہہکاےسآگےکنگنکانہپےئاےساچےیہہکفہوبحمبوکوسےناکنگنکانہپدے۔نکیلمت
رپاچدنیاکاامعتسؽاجزئےہسپاسےسالیھکرکف۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،انبدمحم،ادیسنباوبدیعس،ادیسنبرباد،انعفنبایعش،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
وعروتںےکےیلوساناننہپاجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 834

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼور ،ربعي ،رحاغ ،حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ كي بہ٩

غ ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَتٔطٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِْ ٕت ُ ٔ ٟح َذ ِی َٔ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
رحا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّي بِ َٔ ٔ ٩
ئ أَ َ٣ا َل َّ٩ُٜفٔي ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َ٣ا َت َح َّ٠ي ِ َن بٔطٔ أَ َ٣ا إَّٔ٧طُ َِ ٟی َص ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٣زأَ ْة َت َحََّّي ذَ َص ّبا تُوِ ضٔزُ ُظ
ْش اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣

إ ٔ ََّ ًُ ِّذبَ ِت بٔطٔ
دسمد ،اوبوعاہن ،وصنمر ،رہ ی ،رحاش ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع یک نہب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکاےوعروتںیکامجتعربخداراہمترےےیلاچدنیےہسجےسمتزویراتانبیتکسوہنکیلاہجںکتاسابتاک
قلعتےہہکمتںیمےسوکیئوعرتایسیںیہنوجوسےنےسزتنیرکےافراےساظرہرکے رگہیہکاےسایسزویرےسذعابدای
اجےئاگ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،وصنمر،رہ ی،رحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعیکنہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
وعروتںےکےیلوساناننہپاجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 835

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١یزیذ ،اٌٟلار ،یحیي ٣ ،ح٤ود ب٤ً ٩ز انؼاری ،حرضت اس٤اء ب٨ت یزیذ

ار َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي أَ َِّ ٣َ ٪ح ُ٤و َد بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َح َّذثَ ُط أَ َّ ٪أَ ِس ََ ٤
ائ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
یذ ا َِّ ٌَ ٟل ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
یذ َح َّذث َ ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َت َ٘ ََّ ٠ذ ِت ٗ ٔ ََل َد ّة َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ُٗ َِّ ٠ذ ِت فٔي ًَُ ٔ ُ٘٨ضا ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ب ٔ َِ ٨ت َیز ٔ َ
َخ ّػا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ُج ٌٔ َ ١فٔي أُذَُ ٔ ٧ضا ِٔ ٣ثُ٠طُ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َوأَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َج ٌََِ ٠ت فٔي أُذَُ ٔ ٧ضا ُ ِ

ومیس نب اامسلیع ،سیدی ،ااطعلر ،ییحی ،ومحمد نب رمع ااصنری ،رضحت اامسء تنب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ہک وج وعرت یھب وسےن اک اہر ےلگ ںیم ڈاےل وت ایقتم ےک دؿ اس یک رگدؿ ایس شیج آگ اک اہر ڈاال اجےئ اگ افر وج
وعرت یھب اےنپ اکونں ںیم وسےن یک ایکٹں ڈاےل وت اس ےک اکونں ںیم ایس یسیج آگ یک ابایلں ایقتم ےک دؿ ڈایل اجںیئ یئگ۔ ہی
دحثیامکحوسنمخےہ۔

رافی  :ومیسنباامسلیع،سیدی،ااطعلر،ییحی،ومحمدنبرمعااصنری،رضحتاامسءتنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اوگنیھٹےننہپاکایبؿ
وعروتںےکےیلوساناننہپاجزئےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 836

راوی  :ح٤یذ ب٣ ٩شٌذہ ،اس٤اًیْ ،١اٟذ٣ ،ی٤و ،٪اٟ٘یاد ،ابوَٗلبہٌ٣ ،اویہ ب ٩ابوسٔیا ،٪رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُذ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َذ َة َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ح َّذث َ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪ا ِ٨َّ َ٘ ٟاد ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ٔ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
وب ا٤٨ِّ ٟارٔ َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص َّ
اٟذ َص ٔب إ ٔ ََّ َُّ َ٘ ٣ل ٌّا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َ ٥َِ ٟیَِٙ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِ ٩ر َُ ٔ ٛ
ٌَُ ٣اؤیَ َة
 دیمنبدعسمہ،اامسلیع،اخدل،ومیمؿ،اایقلد،اوبالقہب،اعمفہینباوبایفسؿ ،ریضاہلل اعتیلہنع ےسرفاتیےہ ہکیبنرکمییلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنوتیچںیکاھکولںرپوساروہےنےسعنمرفامای ےہافروسانےننہپےس رگہیہکذرااسڑکٹاوہ(ینعیرمدوکعنمےہوسان
اننہپاالہیہکانکایداتنفریغہونباےئوتوسےنیکونبااتکسےہ)۔
رافی   :دیمنبدعسمہ،اامسلیع،اخدل،ومیمؿ،اایقلد،اوبالقہب،اعمفہینباوبایفسؿ،ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 837

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ی٤ا٪

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ُٕٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِی َٔ َة َٗا ََ َٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ک إلٔ َي ٗ ٔ َیاَّ ٔ ٦
اٟشا ًَ ٔة إ ٔ ََّ َح َّذثَ ُط َحٔٔوَ ُط ََ ٩ِ ٣حٔٔوَ ُط َو َن ٔش َی ُط ََ ٩ِ ٣ن ٔش َی ُط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ّٔ٤ا ٓ ََ٤ا َت َز َک َط ِیئّا یَُٜو ُ ٪فٔي ََ٘ ٣ا ٔ٣طٔ ذََ ٔ ٟ
َ
َّ
ُ
َٗ ِذ ًَ٤َ ٔ ٠طُ أَ ِػ َحاب ُ ُط َص ُؤ ََ ٔ
رع َٓطُ
ِک اَّ ٟز ُج ُ
َ ١و ِج َط اَّ ٟز ُج ٔ ١إٔذَا ُ َ
ِِک ُظ َ٤َ ٛا یَ ِذ ُ ُ
ئ َوإُٔ َّ ٧ط ََ ٟیُٜو ُ٨ِ ٣ٔ ٪طُ اٟظ ِی ُئ َٓأذ ُ ُ
َاب ًَ ُِ ٨ط ث َّ ٥إٔذَا َرآ ُظ َ َ

امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوبفالئ،رضحتذحہفی ریضاہللاعتیلہنعنبامیؿرفامےتںیہہکاکیرمہبتوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس رامرے درایمؿ ڑھکے وہےئ سپ وکیئ زیچ ںیہن وھچڑی آپ ےن اس ہگج ڑھکے وہ رک ایقتم کت  رگ ہی ہک آپ
ےناےسایبؿرکدای۔سپ اےسایدرکایلسجےنایدرکایلافروھبؽایگفہوجوھبؽایگافرکشیبریمےاؿاسںویھں ےناےساجؿایل
افرکشیببجیھباؿںیموکیئابتفوقعذپریوہیتوتےھجمایسرطحایدآاجیتسجرطحاکیآدیموکدفرسےآدیماکرہچہدےنھکیرپ
ایدآاجاتےہہکبجفہاسےساغبئوہرھپبجفہاےسدےھکیوتناچہؿےل۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوبفالئ،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعنبامیؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 838

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض ،ابو٣زی ،٥ابَ ٩فوخٗ ،بیؼہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ذویب ٛے ایک بیٹے اپ٨ے واٟذ حرضت

ٗبیؼہ

یؼ َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩یَ ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
َفو َخ أَ َِْ َ ََِٔي أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕذ أَ َِْ َ ََِٔي ابِ َْ٘ ٔ ٟ ٩ب ٔ َ
ض َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َِ ٣زیَ َ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُُّ َ ٩
اس ِوا َواہللٔ َ٣ا َت َز َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢ح َذ ِی َٔ ُة بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪واہللٔ َ٣ا أَ ِدرٔی أَٔ َ ٧س َي أَ ِػ َحابٔي أَ َِ ٦ت ََ ٨
اس ٔ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ائٔذٔ ٓٔت ِ َٕ ٨ة إلٔ َي أَ َِ ٪ت ِٔ َ٘ ٨ض َي ُّ
اسٔ٤طٔ َو ِ
اٟذَ ِ ٧یا َی ِبُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣َ ُّ ُ٠ط ث َ ََل َث ٔ٣ائ َ ٕة ٓ ََؼاً ٔ ّذا إ ٔ ََّ َٗ ِذ َس َّ٤ا ُظ َ٨َ ٟا ب ٔ ِ

اس َٔٗ ٥بٔی َ٠تٔطٔ
أَبٔیطٔ َو ِ

دمحم نب ییحی نب افرس ،اوبرممی ،انب رففخ ،ہصیبق ریض اہلل اعتیل ہنع نب ذفبی ےک اکی ےٹیب اےنپ فادل رضحت ہصیبق ےس رفاتی
رکےتںیہ ہکرضحت ذحہفی ریضاہللاعتیل ہنعنبایؿ ےن رفامایہکدخایکمسقےھجم ںیہن ولعمؾہکریمےاسیھتوھبؽ ےئگایاجؿ
وبھجرکالھبےکچںیہدخایکمسقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداینےکمتخوہےنکت وجےنتفآےنفاےلںیہسجںیمنیتوس
ایاسےسزادئولگوہںاسےنتفےکاقدئاکانؾےلرکایبؿایکافراسےکابپاکانؾیھبافراسےکہلیبقاکانؾیھبایبؿایک۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اوبرممی،انبرففخ،ہصیبقریضاہللاعتیلہنعنبذفبیےکاکیےٹیباےنپفادلرضحتہصیبق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 839

راوی ٫ :ارو ،٪ابً ٩بذاہلل ،ابوداؤد ،جٌرفی ،بذر بً ٩ث٤ا ،٪حرضت ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اًَ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩ر ُج ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد ا َِ ٟح َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
رف ُّی ًَ ِ ٩بَ ِذرٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
آَخ َصا ا ِ٨َ َٔ ٟا ُئ
َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَُٜو ُ ٪فٔي َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّٔ ٣ة أَ ِربَ ٍُ ٓٔت َ ٕن فٔي ٔ ٔ
اھرفؿ ،انب دبع اہلل ،اوبداؤد ،رفعجی ،دبر نب امثعؿ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرقنعبیاساتمںیماچر(ڑبے)ےنتفوہںےگاؿےکدعبانفےہ۔
رافی  :اھرفؿ،انبدبعاہلل،اوبداؤد،رفعجی،دبرنبامثعؿ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 840

راوی  :یحیي بً ٩ث٤ا ،٪سٌیذب٤ْ ٩صي ،ابوِ٣يَہً ،بذہلل ب ٩سا ،٥ٟحرضت ً٤يَ ب ٩ہاِي

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟح َّذثَنٔي ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ًُُ ٩ت ِ َب َة
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ِکصَا
ِک ا ِٔٔ ٟت َ َن َٓأ َ ِٛث َ ََ فٔي ذ ٔ ِ ٔ
ًَ ِ٤َ ًُ ٩ي َِ ٔبِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ ا ِٔ ٨ِ ٌَ ٟس ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا ُٗ ٌُو ّدا ً ٔ َِ ٨ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ ٓ ََذ َ َ
َّ
ئ َد ََْ ُ٨ضا
رح ْب ث ُ َّٔٓ ٥ت ِ َُ ٨ة َّ َّ
اٟرسا ٔ
ض َٓ َ٘ا ََٗ ٢ائ ٔ َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا ٓٔت ِ َُ ٨ة اْلِ َ ِح ََل ٔ
َِک ٓٔت ِ ََ ٨ة اْلِ َ ِح ََل ٔ
ض َٗا َ ٢ه ٔ َي َص َز ْب َو َ ِ
َحتي ذ َ َ
اض ًََّ َي َر ُج ٕ١
َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ َٗ َذم َ ِي َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِص ٔ ١بَ ِیتٔي َیزِ ًُ ُ ٥أَُ َّ ٧ط ٔ٣نِّي َوَِ ٟی َص ٔ٣نِّي َوإٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِوَ ٔ ٟیائٔي ا َِّ ٤ُ ٟت ُ٘ َ
و ٪ث ُ ََّ ٥ی ِؼ َلُ ٔ ٠ح اُ ٨َّ ٟ
ئ ََ َت َذ َُ أَ َح ّذا َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ اْلِ ُ َّ٣ةٔ إ ٔ ََّ ََ ٟل َِ ٤ت ُط َِ ٟل َّ ٤ة َٓإ ٔذَا ٗٔی َ ١ا ِن َ٘ َـ ِت َت َ٤ا َد ِت ی ُِؼبٔحُ
اٟذ َص ِ َامی ٔ
ََ ٛورٔ ٕک ًََّ َي ٔؿ َ ٍٕ ٠ث ُ َّٔٓ ٥ت ِ َُ ٨ة ُّ

اض إلٔ َي ُٓ ِش َلاكَي ِ ٔن ُٓ ِش َلا ٔن إ ٔ َی٤ا ٕ ََ ٪نٔٔ َ
ا٪
اَّ ٟز ُج ُ
َأ ٓ ٚیطٔ َو ُٓ ِش َلا ٔن نَٔٔا ٕ ََ ٚإ ٔ َیَ ٤
اَفا َحتَّي َی ٔؼي ََ اُ ٨َّ ٟ
َٔ ٓ ١یضا ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویُ ِٔ ٤سي ک َ ٔ ّ
ا ٪ذَا َُٓ ٥ِ ٛاَ ِ ٧ت ٔوزُوا َّ
اٟذ َّجا َ ٩ِ ٣ٔ ٢یَ ِو ٔ٣طٔ أَ ِو ٔٔ َُ ٩ِ ٣ذظ ٔ
ٓ ٔیطٔ َٓإٔذَا ک َ َ
خ
ییحی نب امثعؿ ،دیعسنب مضی ،اوب ریغہ ،دبعہلل نب اسمل ،رضحت ریمع نب اہین ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل
اعتیل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنونتفںاکذرکایکافرتہبرثکتےساؿاکذترکہایکاہیںکتہکہنتفاالح ساکذرکایکوتاکیےنہکاگلہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ہنتف االحس ایک ےہ رفامایہک اھبانگ افر گنجےہ رھپاس ےک دعب رساء اکہنتف ےہ سج اکدوھاں اکی اےسی آدیم ےک ریپ
ےک ےچین ےس ےلکن اگ وج ریمے فاولں ںیم ےس وہاگ فہ ہی امگؿ رکے اگ فہ ھجم ےس ےہ نکیل ھجم ےس ںیہن وہاگ افر کشیب ریمے فیل

دفتسوتفیہںیہوجیقتمںیہرھپولگاکیصخشرپاامتعدرکںیےسیجہکرسنی،یلسپےکافرپینعیاکییجکفاےلصخشرپاافتؼرکںی
ےگ رھپ فامیہء اک ہنتف وہاگ افر اس ںیم اتم ںیم یسک وک ںیہن وھچڑے اگ  رگ ہیہک اےس اکی امطہچن امرے اگ بج ولگ ںیہک ےگ ہک
ہنتف متخ وہایگ وت فہ افر ڑبےھ اگ اس ںیم آدیم حبص وک ومنم وہاگ وت اشؾ وک اکرف وہاگ اہیں کت ہکولگدفومیخں یک رطػ ہن وہاجںیئ
اکی اامیؿ اک ہمیخ سج ںیم افنؼ ںیہن وہاگ افردفرسا افنؼ اک ہمیخ سج ںیم اامیؿ ںیہنوہاگسپ ارگ متاسفتق وہ وت اس دؿ ایاس
ےساےلگدؿداجؽاکااظتنررکف۔
خ
رافی  :ییحینبامثعؿ،دیعسنب مضی،اوب ریغہ،دبعہللنباسمل،رضحتریمعنباہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 841

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،حرضت سبیٍ بْ ٩اٟذ

اػ ُٕ ٩ِ ًَ ٥سب َ ِی ٍٔ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ا ِلُٜو َٓ َة فٔي َز َُٓ ٩ٔ ٣تٔ َح ِت
ص بِ ٔٔ ًَ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
ُت ِشتََُ أَ ِجُ ُ٠ب َٔ ٨ِ ٣ضا بٔ َِ ّاَ ٓ ََذ َُِْ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َذ َٓإٔذَا َػ ِذ َْ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔ ٢وإٔذَا َر ُج َْ ١جاْ ٔ ٟص َت ٌِز ٔ ُٖ إٔذَا َرأَیِ َت ُط أَُ َّ ٧ط ٔ ٩ِ ٣رٔ َجا ٔ٢

أَصِ ٔ ١ا ِٔ ٟح َحازٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َت َحض ََّ٤نٔي ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦و َٗاُٟوا أَ َ٣ا َت ٌِز ٔ ُٖ َص َذا َص َذا ُح َذ ِی َٔ ُة بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ػاح ُٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟخي َِ ٔ َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِسأَُٟطُ
اض کَاُ ٧وا َی ِشأََ ُٟ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢حُ َذ ِی َٔ ُة إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َ
ًََ ِّ َّ ٩
َّ
و ٪إِِّٔي ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َص َذا ا َِ ٟخي ِ ََ َّأ ٟذی أَ ًِ َلاَ٧ا
ْک َ
ِ
اْٟش َٓأ ِح َذ َٗ ُط ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦بٔأبِ َؼارٔص َِٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢إِِّٔي أَ َری أ ٟذی تُ ُِ ٔ ٨
ک َٗا ََّ ٢
ٕ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ث ُ َّ٣َ ٥اذَا یَُٜو ُ٪
اِ َٗ ٪ب َُ ٠ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت ٓ ََ٤ا ا ِِٔ ٌٟؼ َُ ٤ة ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اہللُ أَیَُٜو َُ ٪ب ٌِ َذ ُظ َ ٌّرش َ٤َ ٛا ک َ َ
اٟش ِی ُ
َک َٓأَك ٌِٔ ُط َوإ ٔ ََّ ٓ َُِ ٤ت َوأََ ِ ٧ت ًَ ٌّاق بٔحٔ ِذ َٔ ٢ط َح َزة ٕ ُُِٗ ٠ت ث ُ َّ٣َ ٥اذَا
اِ ٪هَّلِل َْٔ٠ی َٔ ْة فٔي اْلِ َ ِر ٔ
َرض َب هَ ِض َز َک َوأَ َْ َذ َ٣اَ ٟ
َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
قٓ َ َ

ْخ ُد َّ
اٟذ َّجا ُُ ٌَ ٣َ ٢ط ِ َ ٧ض ْز َوْ َ ٧ار ٓ َََ ٩ِ ٤و َٗ ٍَ فٔي َ٧ارٔظ ٔ َو َج َب أَ ِجزُ ُظ َوحُ َّم و ٔ ِز ُر ُظ َو ََ ٩ِ ٣و َٗ ٍَ فٔي ِ َ ٧ضزٔظ ٔ َو َج َب و ٔ ِز ُر ُظ َوحُ َّم أَ ِجزُ ُظ
َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥یَ ِ ُ

اٟشا ًَةٔ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ث ُ َّ٣َ ٥اذَا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥ه ٔ َي ٗ ٔ َی ُاَّ ٦
دسمد،اوبوعاہن،رضحتستیعنباخدلےتہکںیہہکبجرتست(اکیہگجاکانؾےہ)حتفوہااھتوتںیموکہفآایاھتاےنپاسھتفاہںےسرچخ
ےلرک۔سپںیمدجسمںیمدالخوہاوتااچکنفاہںدنچوقیاہثجلآدیمےھتافر کیھاسفتقفاہںاکیآدیماھٹیبوہااھتہکبجمت
اےس دوھکی وت ناچہؿول ہک ہی الہ اجحز ںیم ےس ےہ عیبم ےتہک ںیہہک ںیم ےن اہک ہک ہی وکؿ ےہ؟فہ ولگ اس وساؽ رپ ربارفف ہت وہےئگ
افر ےنہک  ےگ ہک وت اؿ وک ںیہن اجاتن ہی احصیب روسؽ رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہ رضحت ذحہفی ےنہک  ےگ ہک ولگ
وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریخ ےک ابرے ںیم وساؽ رکےت ےھت ہکبج ںیم اؿ ےس رش ےک قلعتم وساؽ ایک رکات اھت۔ وت
ولوگںےنزیترظنفںےساںیہنداھکیوتاوہنںےنرفامایہکںیمفہابتاجاتنوہںےسجمتانوگاروھجمسکشیبںیمےنوضحرارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےساہکاھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکایکایخؽےہہکاہللےنوجہیریخںیمہاطعرفامیئایکاسےکدعبرشوہاگ
ےسیج ہکےلہپ اھت۔ رفامایہک اہں۔ ںیم ےن اہک رھپاس ےس اچبؤاک ایک رطہقی ےہ رفامایہک ولتار۔ ںیم ےن اہکہک ای روسؽ اہللیلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرھپایکوہاگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگوکیئاہلل اعتیلاکہفیلخوہزنیمںیمافرفہریتیپ ررپامرےافرریتا
امؽیھبےلبتیھباسیکاعاتعرکانفرہنوتلگنجںیمدرتخیکڑجںیاھکرکرماجانںیمےناہکہکرھپایکوہاگ؟رفامایہکرھپداجؽ
ےلکن اگ اس ےک اسھت اکی رہن افر اکیآگ وہیئگسپ وج اس یکآگ ںیم رگ اجےئ اگ وت اس اک ارجفابج وہایگ افر اس اک فابؽ فانگہ
اٹمدےی اجںیئ ےگ افر وج ایکس رہن ںیم اج زپا وت اس اک فابؽ فابج وہایگ افر اس وک ارجفوثاب اضعئ وہایگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن
رعضایکرھپایکوہاگ؟رفامایہکرھپفیہایقؾایقتماکفتقوہاگ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،رضحتستیعنباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 842

راوی ٣ :ح٤ذب ٩یحیي ً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تادہ٤ً ،ز بً ٩اػ ،٥حرضت ْاٟذ بْ ٩اٟذ اٟیظْکی ےن یہی حذیث اض س٨ذ

اػ َْٕ ٩ِ ًَ ٥أ ٔ ٟذ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ
ص بِ ٔٔ ًَ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ

ا ٚا َِ ٟحذ َ
ْک ِّی ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َب ٌِ َذ َّ
ئ َوص ُِذْ َ ٧ة ًََّ َي َد َْ ٕ ٩ث ُ ََّ ٥س َ
ٔیث َٗا َ٢
اٟش ِی ٕٔ َٗا ََ ٢ب٘ ٔ َّی ْة ًََّ َي أَٗ َِذا ٕ
ا َِ ٟی ِظ ُ ٔ
اَ َٗ ٪تا َدةُ َی َـ ٌُطُ ًََّ َي اِّ ٟز َّدة ٔ َّاٟتٔي فٔي َز َ ٩ٔ ٣أَبٔي بَ ِْکٕ ًََّ َي أَٗ َِذا ٕئ َی ُ٘و ُّ َٗ ٢ذی َوصُ ِذْ َ ٧ة َی ُ٘و ُُ ٢ػِْ ٠ح ًََّ َي َد َْ َٕ ًََّ ٩ي َؿ َِائ َٔ٩
َوک َ َ
دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم ،اتقدہ ،رمعنباعمص،رضحت اخدلنباخدلالتسکرریےنیہیدحثیاسدنسےسرفاتییک ےہاہتبلاانت
ااضہف ےہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ولتار ےک دعب ایک وہاگ؟ رفامای ہک چین افر ذلیل
ول گ رںیہ ےگ افر اظرہ احلص وہیگ نکیل اؿ ےک بولب ںیم اسفد وہاگ رھپ آےگ اسری دحثی ایبؿ یک رافی ےتہک ںیہ ہک ولتار ےس
رضحتاتقدہریضاہللاعتیلہنع،رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےکزامہنںیمرمدتنیرمادےتیلںیہ۔یلعاذقاءےسرماددنگیگرپ
رںیہےگ۔دہہنےسرمادحلص،یلعداخؿےسرماددولںںیماسفدرھبےوہےئ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،رمعنباعمص،رضحتاخدلنباخدلالتسکرریےنیہیدحثیاسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 843

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٨ٌٗ ،بي ،س٠امی ،٪ابِ٣ ٩يَہ ،ح٤یذ ،حرضت نص بً ٩اػ ٥ا٠ٟیثي

اػ َّٕ ٥
اِ ٠ٟیثٔ ِّي َٗا َ٢
ص بِ ٔٔ ًَ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕذ ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
ِک
أَ َت ِی َ٨ا ا َِ ٟی ِظ ُ ٔ
ْک َّی فٔي َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣بَنٔي َِ ٟی ٕث َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُ٨َ ٠ِ ُٗ ٦ا بَُ٨و َِ ٟی ٕث أَ َت ِی َ٨ا َک َن ِشأ َ َُ ٟ
ک ًَ َِ ٩حذٔیثٔ ُح َذ ِی َٔ َة ٓ ََذ َ َ
ٔیث َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َِ ١ب ٌِ َذ َص َذا ا َِ ٟخي َِ ٔ َ ٌّرش َٗا َٔٓ ٢ت ِ َْ ٨ة َو َ ٌّرش َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َِ ١ب ٌِ َذ َص َذا َّ ِّ
ا َِ ٟحذ َ
اْٟش
اب اہللٔ َو َّاتب ٔ ٍِ َ٣ا ٓ ٔیطٔ ث َ ََل َث َٔ ٣زا ٕر َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َِ ١ب ٌِ َذ َص َذا َّ ِّ
اْٟش َْي ِ َْ َٗا َ٢
َْي ِ َْ َٗا َ ٢یَا ُح َذ ِی َٔ ُة َت ٌَ ََّ ٔ ٛ ٥ِ ٠ت َ
ص ُِذْ َ ٧ة ًََّ َي َد َْ َٕ ٩و َج َ٤ا ًَ ْة ًََّ َي أَٗ َِذا ٕئ ٓ َٔیضا أَ ِو ٓ ٔیض ٔ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ُِ ٟض ِذُ َ ٧ة ًََّ َي َّ
وب
اٟذ َْ ٔ٣َ ٩ا ه ٔ َي َٗا ََ ََ ٢تزِ ٔج ٍُ ُُٗ ُ٠

أَٗ َِواَ ًََّ ٕ ٦ي َّأ ٟذی کَاِ َ ٧ت ًََِ ٠یطٔ َٗا َُ ٠ِ ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َب ٌِ َذ َص َذا ا َِ ٟخي َِ ٔ َ ٌّرش َٗا َٔٓ ٢ت ِ َْ ٨ة ًَ َِ ٤یا ُئ َػ َّ٤ا ُئ ًََِ ٠ی َضا دُ ًَا ْة ًََّ َي
ک ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪تتَّب ٔ ٍَ أَ َح ّذا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
اب ا٨َّ ٟارٔ َٓإ ٔ َِ ٪ت ُِ ٤ت َیا حُ َذ ِی َٔ ُة َوأََ ِ ٧ت ًَ ٌّاق ًََّ َي ٔج ِذ َْٕ ٢ي ِ َْ ََ ٟ
أَبِ َو ٔ

دبع اہلل نب ہملسم ،یبنعق ،امیلسؿ ،انب  ریغہ  ،دیم ،رضحت رصن نب اعمص ایثیلل ےتہک ںیہ ہک رامرے اپس اخدل بسکرری ونبثیل یک اکی
امجتع ںیم آےئ افر رفامای ہک مت وکؿ ولگ وہ؟ مہ ےن اہک ہک مہ ونبثیل ںیہ وج آپ ےک اپس رضحت ذحہفی یک دحثی ےک ابرے
ںیم وپےنھچ ےک ےیل آےئ ںیہ وت اوہنں ےن دحثی ذرک رفامیئ۔ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکاسریخےکدعبیھب وکیئہنتفوہاگ؟آپ ےنرفامایہک اےذحہفیریضاہللاعتیل ہنعاتکباہلل
ںیموجھچکےہاےسولعمؾرکافراسیکاابتعرکنیترمہبتہی اراشدرفامای۔رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےن
رعض ایک ایک اس ریخ ےک دعب وکیئ رش ےہ رفامای ہکدولں ےک اسفد رپ اظبرہ حلص وہیگ۔ افراس ںیم افر اؿ ںیم اکی امجتع دنگیگ رپ
وہیگںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدولںرپاسفد رپ اظرہرپحلصاک ایکبلطمےہرفامایہکوقؾےکبولباس
احتلےسفاسپہنرھپںیےگسجرپہکفہےھت۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکاسریخےکدعبرشوہاگ؟
رفامایہکاکیادناھ،رہباہنتفوہاگہکاسںیمآگےکدرفازہرپالبےنفاےلولگوہںےگسپاےذحہفیریضاہللاعتیلہنعارگ
وت لگنج ںیم ڑجںی اھک رک رماجےئ وت ہی ریتے ےیل رتہب ےہ ہک اس ےس ہک وت اؿ ںیم ےس یسک یک ریپفی رکے (ویکہکن بس یہ طلغ
وہںےگ)۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،یبنعق،امیلسؿ،انب ریغہ ،دیم،رضحترصننباعمصایثیلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 844

راوی ٣ :شذد ًبذاٟوارث ابوتیاح ،ػْخب٣ ٩ذرک اٌٟحَّي ،حرضت سبیٍ بْ ٩اٟذ ،حرضت حذیٔہ

ْخ بِ ٔ ٩بَ ِذرٔ ا ِِ ٌٔ ٟحَّ ٔ ِّي ًَ ُِ ٩سب َ ِی ٍٔ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اٟتَّیَّا ٔح ًَ َِ ٩ػ ِ ٔ
وت َٓإ ٔ َِ ٪ت ُِ ٤ت َوأََ ِ ٧ت ًَ ٌّاق
ًَ ُِ ٩ح َذ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ِذ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َْٔ٠ی َٔ ّة َٓاصِزُ ِب َحتَّي َت َُ ٤
َ
َف ّسا  ٥َِ ٟتُ َِ ٨تخِ َحتَّي َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
آَخظ ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٓ ََ٤ا یَُٜو َُ ٪ب ٌِ َذ ذََ ٔ ٟ
َو َٗا َ ٢فٔي ٔ ٔ
ک َٗا ََِ ٟ ٢و أ ََّ ٪ر ُج َّل َ َ ٧تخَ َ َ
دسمددبعاولارثاوبایتح ،رخصنبدمرکایلجعل،رضحت ستیعنباخدل،رضحتذحہفی ےسیہیدحثیلقنرکےتںیہرفامایہکارگ
وتاسدؿوکیئہفیلخہناپےئوتاھبگاجاسہنتفےساہیںکتہکےھجتومتآاجےئسپارگےھجتڑجںیاکٹرکاھکےتومتآاجےئ
وت ہی رتہب ےہ افر اس دحثی ےک آرخ ںیم رفامای ہک ںیم ےن رعض ایک اس ےک دعب ایک وہاگ رفامای ہک رھپ ارگ وکیئ اینپ وھگڑی اک ہچب انجان
اچےہاگوتفہیھبںیہنانجاپےئاگاہیںکتہکایقتماقمئوہاجےئ۔
رافی  :دسمددبعاولارثاوبایتح،رخصنبدمرکایلجعل،رضحتستیعنباخدل،رضحتذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 845

ًیسي ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،زیذ ب ٩و٫بً ،بذاٟزح ٩٤بً ٩بذرب الٌٜبہ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل
راوی ٣ :شذدٰ ،
تٌالي ً٨ہ ب ٩اٌٟاؾ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ ًَ ِ٩
ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢بَا َی ٍَ إ ٔ َ٣ا ّ٣ا َٓأ َ ًِ َلا ُظ َػ ِٔ َ٘ َة َی ٔذظ ٔ َوثَ ََ ٤ز َة َِٗ٠بٔطٔ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِ ُط َ٣ا
َخ ُُِٗ ٠ت أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
آَخ یُ َ٨ازًُٔ ُط ٓ ِ ٔ
َاْضبُوا َر َٗ َب َة ِاْل َ ٔ
ِ
اس َت َلا ََ َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ َ ُ
ک ٌَُ ٣اؤیَ ُة یَأ ِ ُ٣زَُ٧ا أَ َِ ٪نٔ ٌَِ ََ ١و َنٔ ٌَِ ََٗ ١ا َ ٢أَكٔ ٌِ ُط فٔي كَا ًَ ٔة اہللٔ َوا ًِ ٔؼطٔ فٔي
ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠بي ُُِٗ ٠ت َص َذا ابِ َُ ٤ِّ ًَ ٩
َسِ ٌَ ٔ٤تطُ أُذَُ َ ٧

َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٔة اہللٔ
دسمدٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،زدی نب فبھ ،دبعارلنمح نب دبعرب اہبعکل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااعلص
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشےناامؾےکاہھت رپتعیبیک افراسےکاہھت ںیماانپاہھت
ددیایافراسےسیبلقاعمدہہ ارقاررکایلوتیتح االاکمؿاس یکاعاتعرکےسپارگوکیئدفرسااسےسڑگھجارکاتوہاآےئوتاس
دفرسے یک رگدؿ امرڈاول دبعارلنمح نب دبعرب اہبعکل ےتہک ںیہہک ںیم ےن اہک ایک آپ ےنوخد وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےسہیانسےہ؟رفامایہکریمےدفونںاکونںےنانسےہافرریمےدؽےناےسوفحمظایکےہںیمےناہکہکہیآپےکؤاچزاداھبیئ
اعمفہی ںیہ وج ںیمہ مکح دےتی ںیہ ہک مہ ہی اکؾ رکںی فہ اکؾ رکںی رفامای ہک اہلل یک اعاتع ںیم اس یک اعاتع رکف افر اہلل یک انرفامین
فاےلومکحںںیماسیکانرفامینرکف۔
رافی  :دسمدٰ،یسیع نبویسن،اشمع،زدینب فبھ ،دبعارلنمحنبدبعرباہبعکل،رضحتدبعاہللنبرمعریض اہللاعتیلہنع نب
ااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 846

٣وسي ،طیبا ،٪اًَ٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارضً ،بیذاہلل بٰ ٩

ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
وسي ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
ض َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
رشٕ َٗ ِذ ا ِٗت َ ََ َب أَ َِٓ٠حَ ََّ َٛ ٩ِ ٣
ٕ یَ َذ ُظ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ویِ َْ ٌَِ ٠ٟٔ ١ز ٔب ٔٓ َ ٩ِ ٣
دمحم نب ییحی نب افرس ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،االشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک رعوبں ےک ےیلالہتک وہ اس ہنتف ےس وج رقبی آاکچ ےہ اس ںیم سج ےن(ڑلایئ ےس) اےنپ

اہھترفکےلفیہاکایمبوہایگ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دیبعاہللنبومٰیس،ابیشؿ،االشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 847

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص زہزی

یب ِٔ َْ ٩ِ ٣یَ َ ََ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢و َس ََل ٔح َ ٔ
َق ْ
ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسنزرہیرفامےتںیہہکالسحربیخےسرقبیاکیاقمؾےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسنزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 848

راوی  :ایوب ،ابوَٗلبہ ،ابواس٤اء ،حرضت ثوبا ٪رضي اہلل تٌالي ً٨ہ (جو آزاد ِکدہ َُل ٦ہیں حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ
وآٟہ وسٛ ٥٠ے)

ا٪
وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ
رح ٕب َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َٗاََ َح َّذث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
َ َ
َ
َفأَیِ ُت َ٣ظَ ارٔ َٗ َضا
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َز َوی لٔي اْلِ ِر َق أ ِو َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ربِّي َز َوی لٔي اْلِ ِر َق َ َ
یت ا ِل٨ِ َٜزَیِ ٔ ٩اْلِ َ ِح ََ ٤ز َواْلِ َبِ َی َف َوإِِّٔي َسأ َ ُِ ٟت َربِّي ْٔل ُ َّ٣تٔي أَ ََِ ٪
ِک أ ُ َّ٣تٔي َس َی ِب٣َ ُّ ُ٠ا ُزو ٔ َی لٔي َٔ ٨ِ ٣ضا َوأ ُ ًِ ٔل ُ
َو ََِ ٣ارٔبَ َضا َوإ ٔ ََّ ٠٣ُ ٪
یُ ِضَ َٜ ٔ ٠ضا بٔ َش َٕ ٨ة بٔ ٌَا َّٕ ٣ة َوََ ی َُش َِّ ٠م ًََِ ٠یض ٔ ُِ ًَ ٥ذ ًوا ٔ ٩ِ ٣س َٔوی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِشتَبٔیحَ بَ ِی َـ َت ُض َِ ٥وإ ٔ ََّ ٪ربِّي َٗا َ ٢لٔي َیا َُ ٣ح َُّ ٤ذ إِِّٔي إٔذَا

َٗ َـ ِی ُت َٗ َـ ّ
ائ َٓإُٔ َّ ٧ط ََ یُ َز ُّد َو ََ أُصُِ ُٜٔ٠ض ِ ٥بٔ َش َٕ ٨ة بٔ ٌَا َّٕ ٣ة َو ََ أ ُ َس ُِّ ٠م ًََِ ٠یض ٔ ُِ ًَ ٥ذ ًوا ٔ ٩ِ ٣س َٔوی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِشتَبٔیحَ بَ ِی َـ َت ُض َِ ٥وَِ ٟو
وَ ٪ب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ی ِش ٔبي َب ٌِ ّـا
وَ ٪ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥یُ ِضُ ٔ ٠
ک بَ ٌِ ّـا َو َحتَّي یََ ُٜ
ا ِج َت ََِ ٠ًَ ٍَ ٤یض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥بَي ِ ٔن أَٗ َِلارٔصَا أَ ِو َٗا َ ٢بٔأَٗ َِلارٔ َصا َحتَّي یََ ُٜ
ٕ فٔي أ ُ َّ٣تٔي  ٥َِ ٟیُ ِز َٓ ٍِ ًَ َِ ٨ضا إلٔ َي یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو ََ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٖ ًََّ َي أ ُ َّ٣تٔي اْلِ َئ ٔ ََّ ٤ة ا ِٔ ٤ُ ٟـ ِّ٠ي َن َوإٔذَا ُو ٔؿ ٍَ َّ
اٟشا ًَ ُة َحتَّي
َوإٔ٤َ َّ ٧ا أَ َْ ُ
اٟش ِی ُ
و٪
 ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ َّ٣تٔي بٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ْشٔٛي َن َو َحتَّي َت ٌِبُ َذ َٗ َبائ ٔ ُ
َت َِ ٠ح ََ َٗ ٙبائ ٔ ُ
و ٪ثَ ََلث ُ َ
اَ ٪وإُٔ َّ ٧ط َس َیُٜو ُ ٪فٔي أ ُ َّ٣تٔي ََّ ٛذاب ُ َ
 ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ َّ٣تٔي اْلِ َ ِوثَ َ
ی ٩ث ُ َّ٥
ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥یَزًُِ ُ ٥أََّ٧طُ ٔ َ ٧ب ٌّي َوأََ٧ا َْا َت ُ ٥ا٨َّ ٟبٔیِّي َن ََ ٔ َ ٧ب َّي َب ٌِذٔی َو ََ َتزَا ُ ٢كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔي ًََّ َي ا َِ ٟح َِّٗ ٙا َ ٢ابِ َُٔ ً ٩یسي هَ اصٔز ٔ َ
َّ
رضص َُِْ ٩ِ ٣َ ٥ا َُ َٔ ٟض َِ ٥حتَّي َیأتِ َٔي أَ ِ٣زُ اہللٔ
ات َٔ َ٘ا ََ َی ُ ُّ
امیلسؿنبرحب،دمحمنبیسیع،امحدنبزدی،اویب،اوبالقہب،اوباامسء،رضحتوثابؿریضاہللاعتیلہنع(وجآزادرکدہالغؾںیہوضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےک)رفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللےنزنیموکریمےےیلٹیمسدایای
ویںرفامایہکریمےرپفداگرےنریمےےیلزنیموکڑیکسدایسپےھجمزنیمےکاشمرؼفاغمربداھکےئےئگافرکشیبریمیاتم
یکتنطلسرقنعبیفاہںکت یچنہپیگاہجںکتریمےےیل زنیموکاٹیمسایگ افر ےھجمدفزخاےنرسخفدیفسدےیےئگ افرکشیبںیم
ےناینپرپفرداگرےساینپاتمےکےیلہیوساؽایکہکاںیہنیسکاعؾطحقےسالہکہنےیجیکافرہناؿےکافرپاؿےکالعفہوکیئریغ
دنمشطلسمرکدےہکفہاؿوکڑجےسمتخرکدے۔افرکشیبریمےرپفرداگرےنھجمےسرفامایہکاےدمحم۔کشیبںیمبجہلصیف
رکات وہں وت رھپ فہ رد ںیہن وہات افر ںیم اںیہن یسک اعؾ طحق ےس الہک نبہن رکفں افر ہن یہ اؿ رپ وکیئ ریغ دنمش طلسم رکفں ارگہچ
اسرارکہارضےساؿرپدنمشعمجوہرکہلمحآفروہاجںیئاہیںکتہکاملسمونںںیمےسآسپںیمیہضعبضعبوکالہکرکدںی
ےگ افر ضعب ضعب وک دیق رکدںی ےگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب ےھجم اینپ اتم رپ رمگاہ رکےن فاےل
اامومں (ذمیبہ رامنہؤں) اک ڈر ےہ افر بج ریمی اتم ںیم ولتار رھک دی اجےئ یگ وتایقتم کت ںیہن ااھٹیئ اجےئ یگ افر ایقتم
اس دؿ کت اقمئ ںیہن وہیگ اہیں کت ہک ریمی اتم ےک ضعب ابقلئ رشمنیک ےس اج وت ں ےگ افر اہیں کت ہک ریمی اتم ےک
ضعبابقلئوتبںیکابعدترکںیافرکشیبریمیاتم ںیمسیتذکابوہںےگ نجںیمےسرہ اکیہیدوعیرکےاگہکفہ یبن

لت
ےہافرںیماخمتا یتنوہںریمےدعبوکیئیبنںیہنافرریمیاتمںیمےساکیعاہ ہہشیمہقحرپرےہیگانبٰیسیعےتہکںیہہک
قحرپاغبلرےہیگافراؿےکاخمنیفلاںیہنوکیئاصقنؿںیہناچنہپںیکسےگاہیںکتہکاہللاکارمآاجےئ۔
رافی  :اویب،اوبالقہب،اوباامسء،رضحتوثابؿریضاہللاعتیلہنع(وجآزادرکدہالغؾںیہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےک)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

حذیث 849

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩وٖ اٟلائي٣ ،ح٤ذ ب ٩اس٤اًی ،١ابو ابً ٩وٖ ،ؿ٤ـ ،٥رشیح ،حرضت ابو٣اٟک اطٌزی

ٖ َّ
اٟلائ ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
َقأِ ُت فٔي أَ ِػ ٔ ١إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا َ٢
ٖ َو َ َ
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔي َ٣إ ٔ ٟک َی ٌِنٔي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ َج َار ُ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛ
َح َّذثَنٔي َؿ َِ ٤ـ َْ ُ ٩ِ ًَ ٥
 ١ا َِ ٟباكٔ َٔ ًََّ ١ي أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َِّ ٙوأَ َِ ََ ٪ت ِح َتٌُ ٔ٤وا ًََّ َي
ثَ ََل ٔث ْ ََٔل ٕ ٢أَ َِ ََ ٪ی ِذًُ َو ًََِ ٠یَ٧ ٥ِ ُٜب ٔ ُّیَ َٓ ٥ِ ُٜت ِض َُٜ٠وا َجٔ٤ی ٌّا َوأَ َِ ََ ٪یوِ َض َز أَ ِص ُ
َؿ ََل َٕ ٟة

دمحم نب وعػ ااطلیئ ،دمحم نب اامسلیع ،اوب انب وعػ،

ضمض

م ،رشحی ،رضحت اوبامکل ارعشی رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾیلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ںیہمت نیت اسفدفں ےس اجنت دی ہک اکی مت رپ اہمترا یبن دباع ںیہن رکے اگ ہک مت بس اےھٹک
الہکوہاجؤ۔دفرسےہیہکالہابلطالہقحرپاغبلںیہنآںیکسےگرسیتےہیہکمتولگالضتلفرمگایہرپیھبکاےھٹکںیہن
وہوکسےگ۔
رافی  :دمحمنبوعػااطلیئ،دمحمنباامسلیع،اوبانبوعػ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضمض

م،رشحی،رضحتاوبامکلارعشی

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 850

راوی :

غ ًَ ِ ٩ا ََِ َ َٟا ٔء بِ ٔ٩
رحا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّي بِ َٔ ٔ ٩
َ٧ا ٔج َی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ُذو ُر َرحَى ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٟ ٔ ٦خ ِٕ ٤ص َوثَ ََلث ٔي َن أَ ِو س ٕٓٔت

 ٩ِ ٣َ ١صََ ََٝ٠وإ ٔ َِ ٪ی ُ٘ ُِ َٟ ٥ض ِ ٥دٔیُ ُ٨ض َِ ٥ی ُ٘ ُِ َٟ ٥ض َِ ٥س ِبٌٔي َن ًَا ّ٣ا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أَ ٔ٤َّ ٣ا بَق ٔ َي
َوثَ ََلث ٔي َن أَ ِو َس ِب ٍٕ َوثَ ََلث ٔي َن َٓإ ٔ ِ ٪یَ ِض َُٜ٠وا ٓ ََشبٔی ُ
أَ ِو ٔ٤َّ ٣ا ََ ٣ضي َٗا َ٤َّ ٣ٔ ٢ا ََ ٣ضي
دمحم نب امیلسؿ اابنری  ،دبعارلنمح  ،ایفسؿ  ،وصنمر  ،ییحی نب رحاش  ،رباء نب انہیج  ،دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ
یلصاہللہیلعفملساالسؾیکیکچ8:ربسایسیتھچربسای< 8ربسکتوھگےمیگرھپارگالہکوہےئگوتاؿاکراہتسےلہپالہکوہےن
فاولں اک ےہ افر اؿ اک دنی اؿ ےک ےئلاقمئ راہ وتہ رتس ربس کت اقمئ رےہ اگ اوبرہریہ ےتہک ںیہہک ںیم ےن رعض ایک ہک ایک اس زامہن
ےکاابتعرےسوجسگرایگایاسےکاابتعروجابیقےہ؟رفامایہکوجسگرایگاسےکاابتعرےس
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 851

ًبذاٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،ح٤یذب٩
ٰ

اب َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي حُ َِ ٤ی ُذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ُة َح َّذثَنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟظ ُّح َویَِٜثَُُ ا َِ ٟض ِز ُد ٗٔی َ١
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َ٘ َار ُب اٟزَّ َ٣ا َُ ٪و َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َتوِ َضزُ ا ِٔٔ ٟت َ ُن َویُ َِ ٠قي ُّ
١
 ١ا ِِ َ٘ ٟت ُ
یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَیَّ ُة ص َُو َٗا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟت ُ
ادمح نب اصحل ،ہسبنع ،ویسن ،انب َھاب  ،دیمنب دبعارلنٰمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک زامہن رق بی وہاجےئ اگ ملع مک وہاجےئ اگ ےنتف اظرہ وہں ےگ افر  لخ فوجنکیس ڈاؽ دی اجےئ یگ
(ہکولگریخاتفدصاقتںیمیمکرکےنںیگلےگ)افررہجرثکتےسوہاگ۔احصہبےنرعضایکہکرہجایکےہرفامایہکلتق۔
(رقبایقتمںیمہیفااعقتوہںےگ)۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انبَھاب ،دیمنبدبعارلنٰمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسفدہنتفےکفتقاسںیموکششرکاناجزئںیہن
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسفدہنتفےکفتقاسںیموکششرکاناجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 852

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،وٛیًٍ ،ث٤ا ٪اٟظحا٣ ،٦ش ٥٠ب ٩ابي بْکہ اپ٨ے واٟذ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِِ ًُ ٩ثَّ َ ٤
َ
ْک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َ
َ
ا ٪اٟظحَّاَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩أبٔي بَ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو ُٔٓ ٪ت ِ َْ ٨ة یَُٜو ُ ٪ا ِِ ٤ُ ٟـ َلحٔ ٍُ ٓ َٔیضا َْي ِ َّا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحأ ٔ ٟص َوا َِ ٟحاُ ٔ ٟص َْي ِ َّا ٔ٩ِ ٣

ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وا َِ٘ ٟائ ٔ َُْ ٥ي ِ َّا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔشي َوا ِ٤َ ٟاشٔي َْي ِ َّا َّٔ ٩ِ ٣
اٟشاعٔي َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َتأ ِ ُ٣زُِٔي َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢کَاِ َ ٧ت َُ ٟط إٔب ٔ ْ١
ََِٓ ٠ی َِ ٠ح ِ ٙبٔإٔبٔٔ٠طٔ َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت َُ ٟط َُ ََِ ٠َٓ ٥ْ ٨ی َِ ٠ح ِ ٙبٔ َِ َٔ٤٨طٔ َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت َٟطُ أَ ِر ْق ََِٓ ٠ی َِ ٠ح ِ ٙبٔأ َ ِر ٔؿطٔ َٗا َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢یَُ َٟ ٩ِ ُٜط َط ِی ْئ

اس َت َلا ََ اَ ٨َّ ٟحا َئ
رض ِب ب ٔ َح ِّذظ ٔ ًََّ َي َ َّ
ک َٗا ََِ ٠َٓ ٢ی ٌِِ ٔ٤ذ إلٔ َي َس ِی ٔٔطٔ ََِٓ ٠ی ِ ٔ
ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
رحة ٕث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِ٨خُ َ٣ا ِ
امثعؿ نب اوبہبیش ،فعیک ،امثعؿ الشحاؾ ،ملسم نب ایب رکبہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایرقنعبیاکیہنتفوہاگسجںیملوہاصخشےھٹیبوہےئےسرتہبوہاگافراھٹیبوہاصخشڑھکےوہےئوہےئےسرتہبوہاگافر
ڑھکا وہا صخش ےنلچ فاےل ےس رتہب وہاگ افر ےنلچ فاال رتہب وہاگ اس ہنتف ںیم وکشش رکےن فاےل ےس اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےھجم ایک مکح دےتی ںیہ؟ رفامای ہک سج ےک اپس افٹن وہں وت اےس اچےیہ ہک اےنپ
رھگفاولں ےس اجےلم افر سج ےک اپس رکبایں ومیشی وہں وت فہ اینپ رکبویں ےس اجےلم افر سج وک وکیئ (زریع) زنیم وہ وت فہ زنیم
ےساجےلم(ینعیاےنپاک ؾےس اکؾرےھکہنتفےستہبدفررےہ)اوہنںےنرفامایہکسپ سجےکاپساؿ ںیمےسھچک ہنوہ؟فہ ایک
رکےرفامایہکاےساچےیہہکاینپولتارااھٹےئافراسیکداھروکےکٹمرپامررکدنکرکدے۔(اتہکڑلےنےکاقلبیہہنرےہ)رھپ
یتحاالاکمؿدلجیاجنتاحلصرکےہنتفےکاقمؾےس۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،فعیک،امثعؿالشحاؾ،ملسمنبایبرکبہاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسفدہنتفےکفتقاسںیموکششرکاناجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 853

راوی  :یزیذ بْ ٩اٟذ اٟزَّ٣ي ،أ٤ٟـ ،١بٜيَ ،برس ب ٩سٌیذ ،حرضت حشين بً ٩بذاٟزح ٩٤اَطحعي

رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ُِ ٩ح َشي ِ ٔن بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ اٟزَّ ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا َُِّ ٔ٣ـ ًَْ ٩ِ ًَ ١یَّا ٕ
غ ًَ ِ ٩بَُٜيَِ ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤س ٌِ َذ بِ َ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ

أَ َرأَیِ َت إ ٔ َِ ٪د َْ ََّ َ ًََّ ١ي بَ ِیتٔي َو َب َش َم َی َذ ُظ َ ٔ ٟی ِ٘ ُت َ٠نٔي َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ُٛ ٥َ ٠کَابِن َِي آ َد ََ ٦و َت ََل َیزٔی ُذ
َٟئ ٔ َِ ٩ب َش ِل َت إلٔ َ َّي َی َذ َک ِاْل َی َة

سیدینباخدلارلیلم،الضفمل،ریکب،رسبنبدیعس،رضحتنیسحنبدبعارلنمحاالیعجشےتہکںیہہکںیمےنرضحتدعسنبایبفاقص
ےسانسہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناس(ذموکرہابال)دحثیںیمرفامایہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسآپاکایکایخؽےہاسصخشےکابرےںیموجریمےرھگںیمدالخوہاجےئافرریمےلتقےکےیلاہھتالیھپےلوتاوہنں
ےن اہک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھپ وت آدؾ ےک دفونں وٹیبں ںیم ےس رتہب ےٹیب یک رطح وہ اج ینعی اہلیب یک
ئ
َ
َ
ب
ک۔
زپیھ۔ل َ َص ْغ َب ِإ َّل َ َ د
رطحےسجاقلیبےنلتقرکدایاھت۔رھپسیدینباخدلارلیلمےنہیآتی
ي َ
ِْ
رافی  :سیدینباخدلارلیلم،الضفمل،ریکب،رسبنبدیعس،رضحتنیسحنبدبعارلنمحاالیعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٤ً :زوبً ٩ث٤ا ،٪ابوطہاب ب ٩رحاغ ،اٟ٘اس ٥ب ٩وابؼة ،حرضت اب٣ ٩شٌود رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس َح َ ٙبِ َٔ ٩را ٔط ٕذ ا َِ ٟحزَر ِّٔی ًَ ِ٩
َخا ٕ
غ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َُٔ ٩زِ َو َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ٔط َض ُ
اب بِ َُ ٔ ٩
َساَ ٥ٕ ٔ ٟح َّذثَنٔي ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩وابٔ َؼ َة اْلِ َ َسذ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َوابٔ َؼ َة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َ
ک
ک َیا ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َٗا َ ٢ت ٔ َِ ٠
ْک َة َٗا َِ َٗ ٢ت ََلصَا ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ُُِٗ ٠ت َ٣تَي ذََ ٔ ٟ
َو َسَ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٓ ٢ذ َ َ
ِک َب ٌِ َف َحذٔیثٔ أبٔي بَ ِ َ
ک َو َی َذ َک َو َتُٜو ُ٪
ٕ َ ٔ ٟشاَ َ ٧
یش ُط ُُِٗ ٠ت ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زُِٔي إ ٔ ِ ٪أَ ِد َر َٛنٔي ذََ ٔ ٟ
أَیَّ ُا ٦ا َِ ٟضزِ ٔد َح ِی ُث ََ َیأ ِ َ ٩ُ ٣اَّ ٟز ُج ُ
َ ١جَ ٔ ٠
ک اٟزَّ َ٣ا َُٗ ٪ا ََ ٢تُّ ُٜ
َّ
َخیِ َ ٥بِ ََٓ ٩ات ٕٔک
حِّٔ ٠شا ٔ ٩ِ ٣أَ ِح ََل ٔ
َفِ ٔ ٛب ُت َحتي أَ َت ِی ُت د ٔ َِ ٣ظ َٔ٘٠َ َٓ ٙی ُت ُ َ
ض بَ ِیت َٔک َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗتٔ َِ ًُ ١ث َ٤ا ُ ٪كَ َار َٗ ِٔ ٠بي ََ ٣ل َار ُظ َ َ

َٕ بٔاہللٔ َّأ ٟذی ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ ص َُو ََ ٟشُ ٌَ ٔ٤ط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا َح َّذثَٔ٨یطٔ ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ
َٓ َح َّذث ِ ُت ُط َٓ َحَ ٠

رمعفنبامثعؿ،اوباہشبنبرحاش،ااقلمسنبفابضة،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنوضحرارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرکےتےھتآےگفابضہریضاہللاعتیلہنعےناوبرکبہریضاہللاعتیل

ہنعفایلدحثییہںیمےسھچکایبؿایک۔آےگرفامایہکاسہنتفںیمرمےنفاےلبسمنہجںیماجںیئےگاسںیمرفامایہکںیمےن
رعضایکاےانبوعسمد ریضاہللاعتیلہنع۔ہیبک وہاگ؟رفامایہکفہلتقےکاایؾ وہںےگ ہکاملسمونںںیم ےس یسکوکاےنپ مہ
نیشن رپ یھب رھبفہس ہن وہاگ ںیم ےن اہک ہک ارگ ںیم فہ زامہن اپؤں وت آپ ےھجم ایک مکح دےتی ںیہ؟ رفامای ہک اینپ زابؿ افر اہھت وک رفےک
روھک افر اےنپ رھگ ںیم زپے وہےئ زنی ےک ڑپکے یک رطح وہاجؤ۔ بج رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع لتق ےیک ےئگ وت ریمے
دؽںیمہیایخؽدفڑاسپںیموساروہرکدقشمآایگافرفاہںرخمیریضاہللاعتیلہنعنبافکتےسالمافراؿےسہیدحثیایبؿیکوت
اوہنں ےن اہلل فدحہ الرشکی یک مسق اھکیئ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسی یہ انس ےہ شیج ہک انب وعسمد
ریضاہللاعتیلہنعےنھجمےسایبؿایک۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،اوباہشبنبرحاش،ااقلمسنبفابضة،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل
ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ثزوا٫ ،٪زی ،١حرضت
راوی ٣ :شذدً ،بذاٟوارث ب ٩سٌیذ٣ ،ح٤ذب ٩ححادہ،
ٰ
ٰ
تٌالي ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪صُزَیِ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ُٔ ٩ج َحا َد َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ثَ ِز َو َ
اٟشا ًَ ٔة ٓٔت َ ّ٨ا ََ ٔ ٘ٛل ٍٔ َّ
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪بَي ِ َن یَ َذ ِی َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١ا ِ٤ُ ٟوِ  ٥ٔ ٔ ٠ی ُِؼب ٔ ُح
َُ ٣
اَفا ا َِ٘ ٟاً ٔ ُذ ٓ َٔیضا َْي ِ َْ ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وا ِ٤َ ٟاشٔي ٓ َٔیضا َْي ِ َْ ٔ٩ِ ٣
اَّ ٟز ُج ُ
اَفا َویُ ِٔ ٤سي ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َوی ُِؼبٔحُ ک َ ٔ ّ
َٔ ٓ ١یضا ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویُ ِٔ ٤سي ک َ ٔ ّ
َّ
اْضبُوا ُس ُیو َٓ ٥ِ ُٜبٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َٓإ ٔ ُِ ٪دْٔ ََ ١ی ٌِنٔي ًََّ َي أَ َح ٕذ َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣یَ َٛ ٩ِ ُٜخي َِ ٔ
رسوا ٗ ٔ ٔش َّیَ ٥ِ ُٜو َٗ ِّل ٌُوا أَ ِو َت َار َُ ٥ِ ٛو ِ ٔ
اٟشاعٔي َُٓ ِّ َٜ
ابِن َِي آ َد َ٦

دسمد ،دبعاولارث نب دیعس ،دمحمنب اجحدہ ،دبعارلنٰمح نب رثفاؿ ،ھرلی ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتمےکرقبیےنتفایسہراتےکڑکٹفںیکرطحاظرہوہںےگ(سجرطحرات
یکایسیہاکیدؾاھچاجیتےہاسرطحےنتفےکیدعبدرگیےآںیئےگ۔)آدیماسفتقحبصوکومنموہاگافراشؾوکاکرفوہاگافر
اشؾ وک ومنم وہاگ وت حبص وک اکرف۔ اھٹیب وہا صخش اس ںیم ڑھکے وہےئ ےس رتہب وہاگ افر ےنلچفاال اس ںیم وکشش رکےنفاےل ےس
رتہبےہوتمتاینپامکونںوکوتڑڈاولافراےنپولچ(امکونںیکاتتن)وکاکٹڈاولافراینپولتارںیرھتپفںےسدےامرفسپارگوکیئمت
ںیم ےس یسک ےک افرپ ڑچھ آےئ(آےئ ےس لتق رکےن ےک ےیل) وت متآدؾ ےکوٹیبں ںیم ےس اےھچ(اہلیب)یک رطح وہاجؤ۔(وخد
لتقوہاجؤدفرسےاملسمؿوکلتقہنرکف)۔
رافی  :دسمد،دبعاولارثنبدیعس،دمحمنباجحدہ،دبعارلنٰمحنبرثفاؿ،ھرلی،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ابواٟوٟیذ اٟلیاٟسي ،ابوًوا٧ہ ،رٗیہ ب٣ ٩ؼ٘٠ہً ،و ٪اب ٩ابوجحیٔہ ،حرضت ًبذاٟزح٩٤

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩ر َٗ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ؼ َ٘ ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ی ٌِنٔي ابِ َ٩
َ ١ص َذا َٓ َ٤َّ ٠ا
ض َُ ٨ِ ٣ؼ ٕ
َط ٔ ٚا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة إٔذِ أَت َي ًََّ َي َرأ ِ ٕ
َس َُ ٤ز َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت آْ ّٔذا ب ٔ َی ٔذ ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز فٔي َ ٔ
وب َٓ َ٘ا ََ ٢طق ٔ َي َٗات ٔ ُ
َط ٕیُ ُ ٩ِ ٣ٔ ٙ

ََ ٣ضي َٗا ََ ٢و َ٣ا أ ُ َری َص َذا إ ٔ ََّ َٗ ِذ َطق ٔ َي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٣َ ٩ِ ٣َ ٢شي إلٔ َي َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ َّ٣تٔي
 ١فٔي ا٨َّ ٟارٔ َوا ِِ٘ ٤ٟتُو ُ ٢فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َ ٔ ٟی ِ٘ ُت َُ ٠ط ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١صَ ََ ٜذا َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ
َ
ُس َ٤يَِ ٕأَ ِو ُس َ٤ي ِ ََ َة َو َر َوا ُظ َِ ٟی ُث بِ ُ ٩أَبٔي ُسَِ ٠ی ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩س َ٤ي ِ ََ َة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢لٔي ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیذٔ َی ٌِنٔي ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َواَ َ ٧ة و َٗا َ ٢ص َُو فٔي َ ٔ ٛتابٔي ابِ َُ ٩سَ َ ََ َة َو َٗاُٟوا َس َُ ٤ز َة َو َٗاُٟوا ُس َ٤ي ِ ََ َة َص َذا َ َلَک ُ٦

أَبٔي ا َِ ٟؤٟی ٔذ
اوباولدیلاایطلیسل ،اوبوعاہن ،رہیقنبہلقصم،وعؿانباوبہفیحج،رضحتدبعارلنمحےتہک ںیہہکاکی رمہبتںیم رضحتانبرمعریض
اہللاعتیلہنعاکاہھتڑکپےدمہنیےکراوتسںںیمےسیسکراہتسرپالچاجراہاھتہکااچکناکیےگنٹوہےئرسرپمہلکنآےئوتانبرمع
ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس رس وک دھکی رک رفامای ہک اس اک اقلت ڑبا دبتخب ےہ بج آےگ ےلچ ےئگ وت رفامای ہک ںیم وت اےس دبتخب یہ
اتھجمسوہںںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس انس ےہہکوجصخشریمیاتمںیمےسیسکوکلتقرکےنےک ےیلالچافر
اےسلتقرکدایوتاسےکابرےںیماسرطحوہک ہکاقلتمنہجںیماجےئاگافروتقمؽتنجںیم۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاےس
وثری ےن وعؿ ےس اوہنں ےن دبعارلنمح نب ریمس ای ریمسہ ےس رفاتی ایک ےہ افر اےس ثیل نب میلس ےن وعؿ ےس افر اوہنں ےن
دبعارلنمح نب ریمسہ ےس رفاتی ایک ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس نسح نب یلع ےن اہک ہک مہ ےس اوباولدیل ےن ہی دحثی
ایبؿیکاوبوعاہنےکوحاہلےس،افراہکہکفہریمیاتکبںیمانبربسہںیہافراوہنںےناہکرمسہافرھچکولوگںےناہکہکریمسہ۔ہی
اوباولدیل اک الکؾ ےہ (دبعارلنمح یک فدلتی ںیم االتخػ وہایگ یسک ےن ربسہ ،یسک ےن ریمسہ یسک ےن ریمس ،افر یسک ےن رمسہ ایبؿ
ایک)۔
رافی  :اوباولدیلاایطلیسل،اوبوعاہن،رہیقنبہلقصم،وعؿانباوبہفیحج،رضحتدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسفدہنتفےکفتقاسںیموکششرکاناجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 857

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ،زیذ ،ابوً٤زا ،٪جواِي٣ ،ظٌث بَ ٩طیٕ ،حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َط ٕ
یٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر
ا ٪ا َِ ٟح ِوِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟظَ ٌَّثٔ بِ ٔٔ َ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ
ِک ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َذیِ َ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَبَا ذ ٓ َٕر ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
ک ٓ ََذ َ َ

یٕ َی ٌِنٔي ا ُِِ ٠ُٗ ََ ِ ََ٘ ٟت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ ِو َٗا َ٣َ ٢ا َْ َار اہللُ
اض َِ ٣و ْت یَُٜو ُ ٪ا ِٟب َ ِی ُت ٓ ٔیطٔ بٔا َِ ٟو ٔػ ٔ
َِ ٛی َ
اب اَ ٨َّ ٟ
ٕ أََ ِ ٧ت إٔذَا أَ َػ َ
ٕ أََ ِ ٧ت إٔذَا َرأَیِ َت أَ ِح َح َار
ک َو َس ٌِ َذیِ َ
ک بٔاٟؼَّ ََِ ٔأَ ِو َٗا ََ ٢ت ِؼََُٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔي َیا أَبَا ذ ٓ َٕر ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
لٔي َو َر ُسوُٟطُ َٗا ََِ ٠ًَ ٢ی َ
ک َٗا َِ َٛ ٢ی َ
َغ َٗ ِت ب ٔ َّ
ک ب ٔ َ ٩ِ ٤أََ ِ ٧ت ُٔ ٨ِ ٣ط ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ َََل آ ُْ ُذ َس ِیف ٔي
اٟذُِ ٠ُٗ ٔ ٦ت َ٣ا َْ َار اہللُ لٔي َو َر ُسوُ ُٟط َٗا ََِ ٠ًَ ٢ی َ
اٟزَّیِتٔ َٗ ِذ َ ٔ

ک ُُِٗ ٠ت َٓإ ٔ ُِ ٪دْٔ ََّ َ ًََّ ١ي بَ ِیتٔي َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ٪
َوأَ َؿ ٌُ ُط ًََّ َي ًَات ٔقٔي َٗا ََ ٢ط َار َِ ٛت ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦إٔذ َُِِ ٠ُٗ ٪ت ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زُِٔي َٗا ََ ٢ت ِ٠زَ ُ ٦بَ ِی َت َ
یت أَ ِ ٪یَ ِب َض َز َک ُط ٌَا َُ َّ
ِک ا ِ٤ُ ٟظَ ٌ ََّث فٔي َص َذا
َْ ٔظ َ
ک َیبُو ُئ بٔإٔثَِ ٔ٤
ک ًََّ َي َو ِجض ٔ َ
اٟش ِی ٕٔ َٓأ َ ِ ٙٔ ٟث َ ِوبَ َ
ک َوإٔثِٔ٤طٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ا َِ ٟحذٔیثٔ َُي ِ ََ َح َّ٤اد ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕذ
دسمد ،امحد ،زدی ،اوبرمعاؿ ،وجاین ،مصعب نب رطفی ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اوبذر ںیم ےن رعض ایک کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرضوہں رھپ آےگ دحثی
ایبؿیکسجںیمرفامایہکاہمترااسزامہنںیمایکاحؽوہاگبجولوگںںیماوماتاینتزایدہوہںیگہکرھگاکیالغؾےکدبےلںیم
ےلم اگ ینعی ربق احلص رکےن ےک ےیل الغؾ دںی ےگ ولگ۔ ںیم ےن اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجےتن ںیہ ای اہلل افر اس اک
روسؽ وج ریمے ےیل رتہب ںیھجمس مکح رفامںیئ۔ رفامای ہک اہمترے ےیل ربص رکانرضفری ےہ ای رفامای ہک ربص رکان۔ رھپ رفامای ہک اے
َب (وج اکی اقمؾ ےہ دمہنی ےک
ح َر ازل ْ ِ
اوبذر۔ ںیم ےن رعض ایک ںیم احرض وہں رفامای ہک اہمترا اوستق ایک احؽ وہاگ ہک بج مت َأ ْ َ
رقبی) وک دوھکی ےگ ہک وخؿ ںیم رغؼ وہایگ ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس اک روسؽ وج رتہب ںیھجمس مکح رفامںیئ۔ رفامای ہک
اہمترےذہمرضفریےہہکایسہگجرپاقمئروہاہجںمتوہ۔ںیمےنرعضایکہکایکںیماینپولتارہنڑکپفں(اسفتق)افراےس
اےنپ دنکےھرپرھکولں۔رفامایہکرھپ متوقؾےکرشکی وہےئگاوبذر ےتہکںیہہک ںیم ےن رعض ایکہکرھپآپےھجم ایک مکح رفامےت
ںیہ؟ رفامای ہک اےنپ رھگ وک الزؾ ڑکپف۔ اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ارگ وکیئ ھجم رپ ریمے رھگ ںیم ڑچھ
دفڑے(وتایکرکفں)رفامایہکارگوتولتارفںیککمچےسرموعبوہرکڈرایگوتاانپڑپکااےنپرہچےرپڈاؽانیل(افرلتقوہاجان)ہک
اہمترااقلتاےنپافراہمترےانگہوکٹیمسےلاگ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکمصعبوکاسدحثیںیموساےئامحدنبزدیےکیسک
ےنذرکںیہنایک۔
رافی  :دسمد،امحد،زدی،اوبرمعاؿ،وجاین،مصعبنبرطفی،رضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسفدہنتفےکفتقاسںیموکششرکاناجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 858

٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي ٓ ،ارضًٔ ،اً ،٪بذاٟواحذ ب ٩زیادً ،اػ ،٥ابي طیبہ ،حرضت ٰ

اػ ْ ٥اْلِ َ ِح َو ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي
ض َح َّذثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواحٔذٔ بِ ُ ٩زٔ َیاد ٕ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
وسي َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪بَي ِ َن أَیِذٔیٔٓ ٥ِ ُٜت َ ّ٨ا ََ ٔ ٘ٛل ٍٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١ا ِ٤ُ ٟوِ ٥ٔ ٔ ٠
َِ ٛبظَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َُ ٣
اَفا ا َِ٘ ٟاً ٔ ُذ ٓ َٔیضا َْي ِ َْ ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وا َِ٘ ٟائ ٔ َُٔ ٓ ٥یضا َْي ِ َْ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟاشٔي َوا ِ٤َ ٟاشٔي ٓ َٔیضا َْي ِ َْ
ی ُِؼبٔحُ اَّ ٟز ُج ُ
َٔ ٓ ١یضا ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َویُ ِٔ ٤سي ک َ ٔ ّ
َّٔ ٩ِ ٣
اٟشاعٔي َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا َٗا َُٛ ٢وُ ٧وا أَ ِح ََل َض ب ُ ُیوتٔ٥ِ ُٜ
دمحمنبییحی ،افرس،افعؿ ،دبعاولادحنبزاید،اعمص،ایب ہبیش،رضحتومٰیسارعشیریض اہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہمترےاسےنمےنتفادنریھیراتےکڑکٹفںیکرطحومنداروہںےگآدیماسںیمحبصوکومنم
وہاگ افر اشؾ وک اکرف ،اشؾ وک ومنم وہاگ حبص وک اکرف ےنھٹیب فاال صخش اس ںیم ڑھکے وہےئ صخش ےس رتہب وہاگ افر ڑھکا وہا صخش اس
ںیمےنلچفاےلےسرتہبافرےنلچفاالصخشاسںیموکششرکےنفاےلےسرتہبےہولوگںےناہکآپںیمہایکمکحدےتیںیہ؟رفامای
ہکاےنپرھگفںےکاٹٹیکرطحوہاجؤ۔
رافی  :دمحمنبییحی،افرس،افعؿ،دبعاولادحنبزاید،اعمص،ایبہبیش،رضحتومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسفدہنتفےکفتقاسںیموکششرکاناجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 859

راوی  :ابزا٫ی ٥ب ٩حش٣ ٩ؼیبي ،ححادٟ ،یث ،سٌذٌ٣ ،اویہ ،حرضت ٘٣ذاد رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩اَسود َف٣اےت

َّاد َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َح َّذثَ َ٨ا َحح ْ
َػإ ٔ ٟح أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩ج َبي َِ ٕ َح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذاد ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َود ٔ َٗا َ ٢ایِ ُ ٥اہللٔ َِ َ٘ ٟذ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

ٔیذ ُ ٩ِ ٤ََ ٟج َِّ ٨ب ا ِٔٔ ٟت َ ٔن إ ٔ ََّّ ٪
ٔیذ ُ ٩ِ ٤ََ ٟج َِّ ٨ب ا ِٔٔ ٟت َ َن إ ٔ ََّّ ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ٔیذ ُ ٩ِ ٤ََ ٟج َِّ ٨ب ا ِٔٔ ٟت َ ُن َو ٩ِ ٤ََ ٟابِتَُّ ٔ َي
اٟشٌ َ
اٟشٌ َ
اٟشٌ َ
ٓ ََؼَ َ ََ ٓ ََواصّا

م
اربامیہنبنسح ضتبی،اجحج،ثیل،دعس ،اعمفہی،رضحت دقمادریضاہللاعتیل ہنعنباالوسدرفامےتںیہہکدخایکمسقکشیب ںیم
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک کشیب اباعسدت صخش فہ ےہ وج ونتفں ےس اچب راہ ،کشیب دیعس صخش
فیہےہوجونتفںےساچبراہ،کشیبوخشتخبفیہےہوجونتفںےساچبراہافروجونتفںںیمالتبم وہایگرھپاسےنربصایکوتاسےکایک
ےنہک(فہوتاکایمبےہ)۔
م
رافی  :اربامیھنبنسح ضتبی،اجحج،ثیل،دعس،اعمفہی،رضحتدقمادریضاہللاعتیلہنعنباالوسدرفامےت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفےکدرفاؿزابؿدنبرانھک
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفےکدرفاؿزابؿدنبرانھک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 860

راوی ً :بذا٠٤ٟک ب ٩طٌیبٟ ،یث ،اب ٩و٫ب ،یحیي ب ٩سٌیذْ ،اٟذ ،ب ٩ابوً٤زاً ،٪بذاٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

اِ ٠ٟیثٔ َح َّذثَنٔي ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَنٔي َّ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَ ِحیَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ َٗا ََٗ ٢ا ََْ ٢اُ ٔ ٟذ بِ ُ ٩أَبٔي

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا ِٟب َ ِی٤ََ ٠اِ ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ً َِٔ ٤ز َ
اٖ اَ ٠ِّ ٟشا َٔٔ ٓ ٪یضا َُ ٛوُٗو َٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ
رش ُ
رش َٖ ََ ٟضا ِ
ْشٓ َِت َٟطُ َوإ ٔ ِ َ
َس َتُٜو ُٔٓ ٪ت ِ َْ ٨ة َػ َّ٤ا ُئ بَ٤َ ِٜا ُئ ًَ َِ ٤یا ُئ َ ٩ِ ٣أَ ِ َ
اس َت ِ َ
دبعاکلمل نب بیعش ،ثیل ،انب فبھ ،ییحی نب دیعس ،اخدل ،نب اوبرمعاؿ ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرقنعبیاکیادناھ،رہبا ،وگاگنہنتفوہاگسپوجاسیکرطػوتہجرکے
اگفہاسےکزندکیوہاجےئاگافرزابؿوکاسیکرطػوتمہجرکانااسیےہےسیجولتارےساسںیمرشکیوہان۔
رافی  :دبعاکلملنببیعش،ثیل،انبفبھ،ییحینبدیعس،اخدل،نباوبرمعاؿ،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفےکدرفاؿزابؿدنبرانھک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 861

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد ب ٩زیذٟ ،یث ،كاوض ،زیاد ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩اٌٟاؾ

ض ًَ َِ ٩ر ُج ُٕ ١ی َ٘ا َُٟ ٢طُ زٔیَا ْد ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

ٕٔ ا َِ ٌَ ٟز َب َٗ ِت ََلصَا ف ٔي ا٨َّ ٟارٔ اَ ٠ِّ ٟشا َُٔ ٓ ٪یضا أَ َط ُّذ ٔ٩ِ ٣
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو ُٔٓ ٪ت ِ َْ ٨ة َت ِشت َ ِ٨و ُ
اٟش ِی ٕٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ َّ
َو ِٗ ٍٔ َّ
ض ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َح ٔ٥
اٟث ِور ُّٔی ًَ َِِ ٟ ٩ی ٕث ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،ثیل،عاؤس،زاید،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع نب ااعلصرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک رقنعبی اکی ہنتف وہاگ وج رعب وک ریھگ ےل اگ ،اس ےک وتقمنیل منہج ںیم اجںیئ ےگ افر اس ںیم زابؿ اک
اامعتسؽولتارےکاامعتسؽےسزایدہتخسوہاگ۔اامؾاوبدادؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکایفسؿوثریےنثیلنععاؤسنعاالمجع
ےسرفاتیایکےہ۔

رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،ثیل،عافس،زاید،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفےکدرفاؿزابؿدنبرانھک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 862

ًیسي ب ٩كباَ ًبذاہلل بً ٩بذاٟ٘ذوض
راوی ٣ :ح٤ذبٰ ٩

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي بِ َّٔ ٩
ض َٗا َ ٢زٔ َیا ْد س ِٔیٔ٤ي ُن َُ ٛ
وغ
اٟلبَّا َٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ُِّ ُ٘ ٟذو ٔ
دمحمنبٰیسیعنبابطعدبعاہللنبدبعادقلفسرفامےتںیہہکزایدہومےٹاکؿفاےلےھت۔
رافی  :دمحمنبٰیسیعنبابطعدبعاہللنبدبعادقلفس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفےکدفراؿابدرہینیشنوہےنیکااجزتےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفےکدفراؿابدرہینیشنوہےنیکااجزتےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 863

راوی ً :بیذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩وًبذاہللً ،بذاٟزح ،٩٤ابوػٌؼہ ،واٟذ حرضت ابوسٌیذْذری
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
ٕ
َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ک أَ ِ ٪یََ ُٜ
وَْ ٪ي ِ ََ َ٣ا ٔ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ْ ٨َ َُ ٥ٔ ٔ ٠یتَّب ٔ ٍُ ب ٔ َضا َط َِ َ
رف بٔذٔیٔ٨طٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔٔ ٟت َ ٔن
ا ِٟحٔ َبا َٔ ٢و ََ ٣واٗ ٔ ٍَ ا ِٔ ِ َ٘ ٟ
ْط َی ٔ ُّ

دیبع اہلل نب ہملسم ،امکل نب دبعارلنمح نب فدبع اہلل ،دبعارلنمح ،اوبطعضہ ،فادل رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
رفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس ےنرفامایہک رقبیےہہکاملسمؿاک رتہبنی امؽرکبایںوہںیگ نجےک ےھچیپفہاہپڑفں
یکدنلبویںافرابرشربےنسیکوہگجںرپاجےئاگاےنپدنیوکےلرکونتفںےساھبےگاگ۔
رافی  :دیبعاہللنبہملسم،امکلنبدبعارلنمحنبفدبعاہلل،دبعارلنمح،اوبطعضہ،فادلرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿہنتفڑلایئےساممتعن
ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفراؿہنتفڑلایئےساممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 864

راوی  :ابوکا ،١٣ح٤ادب ٩زیذ ،ابوب ،یو٧ص ،حش ،٩حرضت اح ٕ٨رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بٗ ٩یص

َخ ِج ُت َوأََ٧ا أُرٔی ُذ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب َویُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩اْلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ َ ٢
َ
ْک َة َٓ َ٘ا َِ ٢ار ٔج ٍِ َٓإِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا َت َوا َج َط ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ٪
َی ٌِنٔي فٔي ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ ٔ ٘٠َ َٓ ٢ینٔي أبُو بَ ِ َ
٤ََ ٓ ١ا بَا ُ ٢ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔٗ ٢ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط أَ َرا َد َٗ ِت ََ ١ػاح ٔبٔطٔ
َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ
اوباکلم،امحدنبزدی،اوبب،ویسن،نسح،رضحتافنحریضاہللاعتیلہنعنبسیقرفامےتںیہہکںیم(رضحتیلعریضاہللاعتیل
ہنعفاعمفہیریضاہللاعتیلہنعیکڑلایئےکدفراؿ)ڑلایئےکارادہےس الکنوتراہتسںیمرضحتاوبرکبہریضاہللاعتیلہنعےھجمےلموت

اوہنں ےن اہک ہک فاسپ ولٹ اجؤ اسلیے ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ رفامےت ےھت ہک بج دف
املسمؿ اینپ ولتارفں ےکاسھت اکی دفرسے ےک دم اقملبآاجںیئ وت رھپ اقلت افر وتقمؽدفونںمنہج ںیماجںیئ ےگ یسک ےن اہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیاقلتوت کیھےہ نکیل وتقمؽایکوہاوترفامایہکاس ےنیھبوت اےنپاقملبوکلتقرکےناکارادہ
ایکاھت۔
رافی  :اوباکلم،امحدنبزدی،اوبب،ویسن،نسح،رضحتافنحریضاہللاعتیلہنعنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دفراؿہنتفڑلایئےساممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 865

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩توکً ١شَ٘لِيً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ،حرضت حش٩

وب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

صا
ُِ ٣خ َت َ ّ

دمحمنبوتملکالقسعین،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،رضحتنسحےساؿیکدنسےکاسھترصتخمایہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبوتملکالقسعین،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،رضحتنسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمئاکلتقمیظعرتنیانگہےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ

ومنمئاکلتقمیظعرتنیانگہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 866

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ٣ ،١ح٤ذ ب ٩طٌیب ،حرضت ْاٟذ ب ٩دہ٘ا٪

اَٗ ٪ا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔي َُزِ َوة ٔ ا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨لیَّ ٔ ٨یةٔ
 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ٔ ٩دٔصِ َ٘ َ
رش ٕ
یک
ک َُ ٟط ُی َ٘ا َُٟ ٢طُ َصاُ ٔ ٧ئ بِ ُ ٩ک ُ ُِ ٠ثؤ ٦بِ ٔٔ َ ٩
و ٪ذََ ٔ ٟ
ب ٔ ُذَ ِ٘ ُٟی َة َٓأَٗ َِب ََ ١ر ُج ُ
رشآ ٔض ٔ َِ ٥وْ َٔیارٔص َِٔ ٥ی ٌِز ٔ ُٓ َ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ َِٔ ٠ٔٓ ١ش ٔلي َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِ َ
ِکیَّا َٗا َ٢
اَ ٪ی ٌِز ٔ ُٖ َُ ٟط َح َّ٘طُ َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َْاْ ٔ ٟذ َٓ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔي َز َ ٔ
ا ِل ٔ٨َ ٜاِ ٔ ُّي ٓ ََش ََّ ًََّ ٥َ ٠ي ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔي َز َ ٔ
ِکیَّا َوک َ َ
ئ َت ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َّ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَُّ َّ٦
ئ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ک ُ َُّ ١ذِ ٧بٕ ًَ َسي
اٟذ ِر َدا ٔ
اٟذ ِر َدا ٔ
ْشکّا أَ ِو ُِ ٣ؤ َٔ َٗ ٩ْ ٣ت َِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ذا َٓ َ٘ا ََ ٢صاُ ٔ ٧ئ بِ ُ ٩ک ُ ُِ ٠ثوَ ٕ ٦سُ ٌِ ٔ٤ت َِ ٣ح ُ٤و َد بِ َ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ
ات ُٔ ِ ٣
رف ُظ إ ٔ ََّ ََ ٣َ ٩ِ ٣
اہللُ أَ َِ ٪ی ِِ ٔ َ

یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ًُ ٩با َد َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أََّ٧طُ َسٌَ ٔ٤طُ یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا

ِکیَّا ًَ ِ ٩أ ُ َِّّ ٦
ئ ًَ ِ ٩أَبٔي
اٟذ ِر َدا ٔ
ُصّٓا َو ََ ًَ ِذ َّ َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َْاْ ٔ ٟذ ث ُ ََّ ٥ح َّذثَنٔي ابِ ُ ٩أَبٔي َز َ ٔ
َٓا ًِت ََب َم بٔ َ٘ ِتٔ٠طٔ َ ٥َِ ٟی ِ٘ َب ِ ١اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َ ِ
َّ
اب
اٟذ ِر َدا ٔ
رحا ّ٣ا َٓإٔذَا أَ َػ َ
ئ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢یَزَا ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ّٔ٘ ٔ ٨ٌِ ٣ُ ٩ُ ٣ا َػاّ ٔ ٟحا َ٣ا  ٥َِ ٟی ُٔؼ ِب َد ّ٣ا َ َ

رحا ّ٣ا بَ َّ٠حَ َو َح َّذ َث صَاُ ٔ ٧ئ بِ ُ ٩ک ُ ُِ ٠ثوِ ٣َ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح ُ٤ود ٔبِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ ًَ َِ ًُ ٩با َد َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َد ّ٣ا َ َ

َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َس َو ّ
ائ

وملمنبلضف،دمحمنببیعش،رضحتاخدلنبداقہؿےتہکںیہہکمہولگوزفہہینطنطسقںیمذہیقلےکاقمؾرپےھتسپاکیآدیم
الہنیطسلفےکارشاػںیمافراؿےکرتہبنی ولوگںںیمےساسےنمآایافرولگاسےکرمہبتفاقمؾوکاجےتنےھتاےساہیننب
وثلکؾنبرشکیاانکلؿاہکاجاتاھتاسےندبعاہللنبایبزرکایوکالسؾایکافرفہاساکقحناچہےتنےھتاخدلےنمہےساہکدبعاہللنب
ایبزرکایمہےسایبؿایکہکںیمےناؾدرداءریضاہلل اعتیلہنعوکہیرفامےتوہےئانسہکہکںیمےناوبادلرداءریضاہللاعتیلہنعوک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےتہک وہےئ انس ہک آپ ےن رفامای ہک ،رہانگہ نکمم ےہ ہک اہلل اعتیل اس یک رفغمت رفام دںی
وساےئاسےکوجرشمکوہرکرماوہاییسکاملسمؿےن یسکاملسمؿوکدمعالتقایکوہوتاؿیکرفغمتںیہنوہیگاہیننبوثلکؾےن
اہکہکںیمےنومحمدنبارلعیبےسانسفہرضحتابعدہریضاہللاعتیلہنعنباصتمےسافرفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
دحثی ایبؿ رکےت ےھت ہک اوہنں ےن رفامای سج صخش ےن یسک املسمؿ وک انقح لتق ایک افر رھپ اس ےک لتق رپ وخش وہا وت اہلل اعتیل

اسےک یسک لفنفرفضابعدتوکوبقؽںیہنرفامںیئےگ۔ اخدلےتہک ںیہہکرھپ مہ ےس انبایبزرکای ےناوبادلرداءریضاہللاعتیل
ہنعےکفاہطسےسدحثیایبؿیکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکومنم ہشیمہ آزادافر ےہر راتہےہبجکت ہک
اےسوکیئرحاؾوخؿہنےچنہپرھپبجفہرحاؾوخؿںیمالتبموہاجاتےہوتاہنتیاعزجافرگنتوہاجاتےہ،افراہیننبوثلکؾےنومحمدنب
ارلعیب ےک فاہطس ےس اوہنں ےن ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتیل ہنع نع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یسیج دحثی
ایبؿیکےہ۔
رافی  :وملمنبلضف،دمحمنببیعش،رضحتاخدلنبداقہؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ومنمئاکلتقمیظعرتنیانگہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 867

راوی ً :بذاٟزح ٩٤ب٤ً ٩ز٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩بارک حرضت ْاٟذ ب ٩دہ٘اٛ ٪ہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن یحیٰي ب ٩یحیي اِٟشاِي

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٣ُ ٩ب ٔ َار ٕک َح َّذثَ َ٨ا َػ َذ َٗ ُة بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ أَ ِو َُيَُِ ُظ َٗا ََٗ ٢ا ََْ ٢اُ ٔ ٟذ بِ ُ ٩دٔصِ َ٘ َ
 ١أَ َح ُذص َُِٓ ٥يَََی أَُ َّ ٧ط ًََّ َي
َسأ َ ُِ ٟت یَ ِحیَي بِ َ ٩یَ ِحیَي ا َِّ َِ ٟشاِ ٔ َّي ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟطٔ ا ًِت ََب َم بٔ َ٘ ِتٔ٠طٔ َٗا ََّ ٢أ ٟذ َ
و ٪فٔي ا ِٔٔ ٟت ِ َٔ ٨ة ٓ ََی ِ٘ ُت ُ
ی ٩یُ َ٘اتَٔ ُ٠
ک
رف اہللَ َی ٌِنٔي ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ص ُّذی ََ َی ِش َت ِِ ٔ ُ
دبعارلنمحنبرمع،دمحم نب رابرکرضحتاخدل نبداقہؿ ےتہکںیہہکںیمےنییحی نبییحیااسغلین ےسوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک وقؽ ، ،اغتیط بقیلہ ، ،اک بلطم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک اس ےس رماد فہ ولگ ںیہ وج ہنتف ےک دفراؿ لتق فاغرت رگی ایک
رکےت ںیہآسپ ںیم۔سپ اؿ ںیم ےس اکی لتقرکات ےہ افر ہی اتھجمس ےہہکفہ دہاتی رپ ےہ افر اہلل اعتیل اےس اسانگہ رپ اافغتسر
یھبںیہنرکات۔

ت
رافی  :دبعارلنمحنبرمع،دمحمنبرابرکرضحتاخدلنبداقہؿےتہکںیہہکںیمےن ٰحبینبییحیااسغلین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ومنمئاکلتقمیظعرتنیانگہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 868

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزا٫ی ،٥ح٤ادً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩اسحا ،ٚابوز٧اد٣ ،حا٫ذً ،وٖ ،حرضت ْارجہ ب ٩زیذ

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩حأ ٔ ٟذ بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ََّْ ٪ارٔ َج َة

بِ ََ ٩زیِ ٕذ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ َذ بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت فٔي َص َذا ا ََِ٤َ ٟا َٔ ٪ی ُ٘و ُ ٢أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َو ََ ٩ِ ٣ی ِ٘ ُت ِِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ذا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض َّ٥ُ ٨
َّ
و ٪اَ ِٔ ٨َّ ٟص َّاٟتٔي َرح ََّ ٦اہللُ إ ٔ ََّ ب ٔا َِ ٟح ِّٙ
رف َٗا َٔ ٪و َّأ ٟذ َ
آَخ َو ََ َی ِ٘ ُتَ ُ٠
ی ََ ٩یَ ِذًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
َْاّ ٔ ٟذا ٓ َٔیضا َب ٌِ َذ اٟتٔي فٔي ا ِِ ُ ٟ
بٔ ٔش َّت ٔة أَ ِط ُضز ٕ
ملسمنباربامیہ،امحد،دبعارلنمحنبااحسؼ،اوبزاند،اجم ،دھ،وعػ،رضحتاخرہجنبزدیےتہکںیہہکںیمےنرضحتزدینباثتب
ریضاہللاعتیلہنعےساسہگجرپانسہکفہرفامرےہےھتہکہیآتیرکہمی،،فنمبقیلومانمہکوجصخشیسکاملسمؿوکاجؿوبھجرک

َ
ي ُع َؿ َ َ
ََّ ِإل َ ًھا آرَخَ َف َل بَ ْق ُیلُو َؿ
َم ا ِ
ن َل َ ْ د
لتق رکدے وت اس یک زسامنہج ےہ ہشیمہ اس ںیم رےہ اگ۔ وسرة رفاقؿ یک آتیَ ، ،ف ّاَّدِ َ
ال َّیفْ َس َّ ِالَحَّؾا ُ ْ
لےکھچامہدعبانزؽوہیئ۔
َ
ََّ ِإ َّل ِث َ ّ ِ
رافی  :ملسمنباربامیھ،امحد،دبعارلنمحنبااحسؼ،اوبزاند،اجم ،دھ،وعػ،رضحتاخرہجنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

ومنمئاکلتقمیظعرتنیانگہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 869

راوی  :یوسٕ ب٣ ٩وسي ،جزیز٨٣ ،ؼور ،حرضت سٌیذ ب ٩جبيَ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ أَ ِو َح َّذثَنٔي ا َِ ٟح ََ ٩ِ ًَ ٥ُ ٜسٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّاٟتٔي َرح ََّ٦
رف َٗا َٔ ٪و َّأ ٟذ َ
َسأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
آَخ َو ََ َی ِ٘ ُتَ ُ٠
ی ََ ٩یَ ِذًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
ض َٓ َ٘ا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت اٟتٔي فٔي ا ِِ ُ ٟ
آَخ َوأَ َت ِی َ٨ا ا ََِ ٟٔواح َٔع
ْش ُٛو أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة َٗ ِذ َٗ َت ِ٨َ ٠ا اَِ ٔ٨َّ ٟص َّاٟتٔي َرح ََّ ٦اہللُ َو َد ًَ ِوَ٧ا َ ٍَ ٣اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا ََ
اہللُ إ ٔ ََّ بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا َٔ ِ ٣ُ ٢
َ
ک یُ َب ِّذ ُ ٢اہللُ َس ِّیئَات ٔض ٔ َِ ٥ح َش َ٨ا ٕ
ک َٗا ََ ٢وأَ َّ٣ا َّاٟتٔي
ت ٓ ََض ٔذظ ٔ ْٔلُو َٟئ ٔ َ
اب َوآ ََ ٩َ ٣و ًََّ ٤َ ًَ ١َ ٔ٤ل َػاّ ٔ ٟحا َٓأُو َٟئ ٔ َ
َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ إ ٔ ََّ ََ ٩ِ ٣ت َ
رشائ ٔ ٍَ ا ِْل ٔ ِس ََل ٔ ٦ث ُ ََّ َٗ ٥ت َِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا
فٔي اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َو ََ ٩ِ ٣ی ِ٘ ُت ِِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ذا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض َِّ ٥ُ ٨اْلیَ َة َٗا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
رع َٖ َ َ
 ١إٔذَا َ َ

ِک ُت َص َذا َ ٤ُ ٔ ٟحاص ٔ ٕذ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ََ٧ ٩ِ ٣ذ َٔ٦
َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ذا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض ََّ ََ ٥ُ ٨ت ِوبَ َة َُ ٟط ٓ ََذ َ ِ

ویفسنبومیس،رجری،وصنمر،رضحتدیعسنبریبجےتہکںیہہکںیمےنرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسوساؽایک۔(اس
آتی ےک ابرے ںیم) وت اوہنں ےن رفامای ہک بج اہلل ےن رقآؿ رکمی یک آتی ، ،فاذلنی ال دیوعؿ عم اہلل سج اک رتہمج ےھچیپ فایل
دحثیںیمسگرایگےہانزؽیکوتہکمےکرشمنیکےنہک ےگہکمہےنوتاہللےکرحاؾرکدہوخؿوک(انقح)لتقایکےہافرمہےناہلل
ےکالعفہدفرسےوبعمدفںوکیھباکپراےہافرمہوتتہبشحفافر ےایحیئےکاکؾیھبرکےکچںیہوتاہللےنہیآتیانزؽرفامیئ،،
اال نم اتب فانم فلمع اصاحل وساےئ اس ےک سج ےن وتہب یک ،اامیؿ الای افر اامعؽ اص ہح ےیک وتیہی فہ ولگ ںیہ ہک اہلل اؿ یک
رباویئںوکویکینںےسدبؽدںیےگ۔وتہیآتیوتاؿولوگںےکےیلےہ(ینعیافکرفرشمنیکہکمےکابرےںیم)ہکبجوسرةاسنءیک
ئ
َ ِ ئ ت ِه
ِ
ٍ
ْ
ب َفآنَمَ َف َ ِ َ
َ
َحت انزؽ وہیئ وت ہی اس صخش ےک ابرے ںیم ےہ وج االسؾ
يد ُِؽ ا ُ
آتی ِإ َّل ْ
مَع ػَم ًَل َص ِ ًِل َفَُ َ َِ
َّ َ ّ َ
س م ََ
فَل ُ َ ّ
نَم َث َ
ےکااکحامتوکاجؿایگرھپیسکاملسمؿوکاجؿوبھجرکلتقایکوتاسیکزجامنہجےہاسیکوکیئوتہبںیہنےہ۔دیعسنبریبجےتہکںیہ
ہکںیمےنہیابتاجمدہےسذرکیکوتاوہنںےنرفامایہکاالہیہکفہدصؼدؽےساندؾوہ۔
رافی  :ویفسنبومیس،رجری،وصنمر،رضحتدیعسنبریبجےتہکںیہہکںیمےنرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ومنمئاکلتقمیظعرتنیانگہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 870

راوی  :اح٤ذب ٩ابزا٫ی ،٥ححاد ،جزیح ،یٌَّي ،حرضت سٌیذ ب ٩جبيَ (٣ظہورتابعي) ےن حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

ض فٔي صَ ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّذثَنٔي َی ٌَِّ َي ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َحح ْ

رس ُٓوا ًََّ َي أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ََ ٥ت ِ٘ َُ ٨لوا ٔ٩ِ ٣
اْٟش ٔک َٗا ََ ٢وَ٧زَ ََ ٢یا ً َٔباد ٔ َی َّأ ٟذ َ
فٔي َو َّأ ٟذ َ
یَ ََ ٩ی ِذًُ َ
آَخ أَصِ ِٔ ِّ ١
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
ی ٩أَ ِ َ
َر ِح َٔ ٤ة اہللٔ
ادمحنب اربامیہ  ،اجحج ،رجحی ،یلعی ،رضحت دیعس نب ریبج (وہشمراتہ ی) ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس دحثی
ي ُع َؿ َ َ
ںیم یہی لقن ایک ےہ ہک انب ابعس ےن وسرہ رفاقؿ یک آتیَ ، ،ف َّاَّدِ
ََّ ِإل َ ًھا آرَخَےک ابرے ںیم یہی اہک ہک ہی
َم ا ِ
ن َل َ ْ د
َ
ُ َ بْفُش
ِ
ه
َ
ب
ق
ْ
ی
غ
َ
ِ
ع ِد َق َّ دِ
سقا َلَع َأ ْم َل ُ وا نِمْ
ن َأ ْ َ ر
رشمنیک ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ رفامای ہک رھپ اہلل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ َث ِ َ
اَّ َ
ََّاےریمےفہدنبفوہنجںےناینپاجونںرپدحےساجتفزایکےہاہللیکرتمحےسامویسہنوہ۔
َر ْخمَ ِةا ِ
رافی  :ادمحنباربامیھ،اجحج،رجحی،یلعی،رضحتدیعسنبریبج(وہشمراتہ ی)ےنرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ومنمئاکلتقمیظعرتنیانگہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 871

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟزح ،٩٤سٔیاِ٣ ،٪يَہ ب ٩نٌ٤ا ،٪حرضت سٌیذ ب ٩جبيَ حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض َٗا ََ ٢و ََ ٩ِ ٣ی ِ٘ ُت ِِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ذا َٗا َ٣َ ٢ا َن َش َخ َضا َط ِی ْئ
ًَبَّا ٕ
ادمحنبلبنح،دبعارلنمح،ایفسؿ ،ریغہنب نامؿ،رضحتدیعسنبریبجرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسلقنرکےتںیہ
بَ ْقی ئ
م ًِ
ممُ َیعَمّ ِ ًدداوکیسکآتیےنوسنمخںیہنایک۔
ہکاوہنںےنرفامایہک َف ْ
نَم ُ لْ ُ ْ
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلنمح،ایفسؿ ،ریغہنب نامؿ،رضحتدیعسنبریبجرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنماکلتقمیظعرتنیانگہےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ومنماکلتقمیظعرتنیانگہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 872

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،ابوط٬اب ،حرضت س٠امی ٪اٟتیَّم حرضت ابو٣ح٠ز

َّم ًَ ِ ٩أَبٔي ِٔ ٣حَ٠ز ٕفٔي َٗ ِؤٟطٔ َو ََ ٩ِ ٣ی ِ٘ ُت ِِ ٣ُ ١ؤ ٔ٨ّ ٣ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤ذا
اب ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ

َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض ََّٗ ٥ُ ٨ا َ ٢ه ٔ َي َجزَا ُؤ ُظ َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ أَ ِ ٪یَ َت َحا َو َز ًَ ُِ ٨ط ٓ ٌََ َ١

م
ادمحنبویسن،اوبَھاب،رضحتامیلسؿایمیتلرضحتاوب حلررےساہللاعتیلےکاسوقؽ َفنَمْبَ ْق ُیلْ ےکابرےںیملقنرکےتںیہ
ہکیہیاسیکزساےہنکیلاہللارگاچںیہوتاےساسلعفےسربییھبرکےتکسںیہ۔

م
رافی  :ادمحنبویسن،اوبَھاب،رضحتامیلسؿایمیتلرضحتاوب حلرر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 873

راوی ٣ :شذد ،ابواحوؾ ،سَل ٦ب ٩س٠ی٨٣ ،٥ؼورَ٫ ،ل ٢ب ٩یشاٖ ،حرضت سٌیذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩زیذ

ؾ َس ََّل ُ ٦بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ُٕ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼو ٕر ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕذ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨ذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َّ
َّ
ِک ٓٔت ِ َّ ٨ة ٓ ٌََ َّو َ ٥أَ َِ ٣زصَا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ ِو َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٟئ ٔ ِ ٩أَ ِد َر َٛت ِ َ٨ا َص ٔذظ ٔ َُ ٟت ِض٨َّ َٜ ٔ ٠ا َٓ َ٘ا َ٢
أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َفأَیِ ُت إ ٔ ِْ َوأِي ُٗتُٔ٠وا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ ٥َ ٠لَک إ ٔ َّ ٪ب ٔ َح ِشبٔ ٥ِ ُٜا ِِ َ٘ ٟت ََٗ ١ا ََ ٢سٌ ْ
ٔیذ َ َ
دسمد ،اوباوحص ،السؾ نب میلس ،وصنمر ،الھؽ نب اسیػ ،رضحت دیعس ریض اہلل اعتیل ہنع نب زدی رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھتہکوتآپےناکیہنتفاکذرکرفامایافراسےکڑبےمیظعافرتخسوہےناکذرکایکمہےن
اہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایاحصہبےناہکارگہیہنتفمہاپےلوتںیمہوتامرڈاےل اگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہککشیب ںیہمت لتقوہان یہاکیفےہ۔دیعس نبزدی ےتہکںیہ ہکسپ ںیمےن اےنپ اھبویئںوکداھکیہک (گنجلمجفنیفص) ںیم
لتقوہےئگ۔
رافی  :دسمد،اوباوحص،السؾنبمیلس،وصنمر،الھؽنباسیػ،رضحتدیعسریضاہللاعتیلہنعنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 874

ابو٣وسي اطٌزی
راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہٛ ،ثيَ٫ ،ظا٣ ٦شٌودی ،سٌیذ ب ٩حرضت ابوبزدہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ،حرضت
ٰ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َٛثٔيَُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا ا ِِ ٤َ ٟش ٌُود ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣

اٟذَ ِ ٧یا
َخة ٔ ًَ َذاب ُ َضا فٔي ُّ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َّ٣تٔي َص ٔذظ ٔأ ُ َّْ ٣ة َِ ٣زحُو َْ ٣ة َِ ٟی َص ًََِ ٠ی َضا ًَ َذ ْ
اب فٔي ِاْل ٔ َ
١
ا ِٔٔ ٟت َ ُن َواٟزَّ ََزٔ َُ ٢وا ِِ َ٘ ٟت ُ

امثعؿ نب اوبہبیش ،ریثک ،اشھؾ وعسمدی ،دیعس نب رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع
ےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریمیہیاتمرموحہمےہاسرپآرخت
ںیموکیئذعابہنوہاگہکبجداینںیماسےکذعابہیوہںےگ۔ےنتف،ززلےل،لتقاغرترگی۔
رافی  :امثعؿ نب اوبہبیش ،ریثک ،اشھؾ وعسمدی ،دیعس نب رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 875

راوی ٤ً :زبً ٩ث٤ا٧ ،٪ا٣زٌ٣ ،اویہ ،اس٤اًی ،١ابي ْاٟذ ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي َْإ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ََ ٢یَزَا َُ ٢ص َذا ِّ
ْش َْٔ٠ی َٔ ّة ک ُ ُُّ ٠ض ِ٥
اٟذ ُ
یَٗ ٩ائ ّٔ٤ا َحتَّي یََ ُٜ
وَِ ٠ًَ ٪ی ٥ِ ُٜاث ِ َ٨ا ًَ َ َ

َّ
ُ
َّ َ
َ
َقیِ ٕع
َت ِح َتَِ ٠ًَ ٍُ ٔ٤یطٔ اْلِ َُّ ٣ة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َ َلَک ّ٣ا ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َِ ٟ ٥َ ٠أٓ َِض ُِ ٤ط ُُِٗ ٠ت ْٔلبٔي َ٣ا َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض َِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥

رمعنبامثعؿ،انرم،اعمفہی،اامسلیع،ایباخدل،رضحتاجربنبرمسہریضاہلل اعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکہیدنیہشیمہاقمئرےہاگاہیںکتہکمترپابرہافلخءوہںےگبسےکبساےسیوہںےگ ہک
اتم اک اؿ رپ اامتجع فاافتؼ وہاجےئ اگسپ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک الکؾ انس افر اےس ھجمس ہن اکس وت ںیم ےن اےنپ
فادلےساہکہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسایکہہکرےہےھت؟رفامایہکفہبسافلخءرقشیںیمےسوہںےگ۔
رافی  :رمعنبامثعؿ،انرم،اعمفہی،اامسلیع،ایباخدل،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 876

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١و٫یب ،دواؤدً ،ا٣ز ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩س٤زہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّذثَ َ٨ا َدا ُو ُد ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ََ ٢یزَا ُ ٢صَ َذا ِّ
اض َو َؿ ُّحوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢کَّ ٤َ ٔ ٠ة َْٔٔی َٔ ّة ُُِٗ ٠ت ْٔلَبٔي
اٟذ ُ
ْش َْٔ٠ی َٔ ّة َٗا َ ََ َّ ََٜ َٓ ٢اُ ٨َّ ٟ
یًَ ٩زٔیزّا إلٔ َي اثِن َِي ًَ َ َ
َ
َقیِ ٕع
َیا أبَتٔ َ٣ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض َِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥

ومیسنباامسلیع،فهیب،دفاؤد،اعرم،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبرمسہرفامےتںیہہکںیمےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکہیرفامےتوہےئانسہکہیدنیلسلسمزعمزرےہاگابرہافلخءےکوہےنکت۔ہینسرکولوگںےنرعنہریبکتاگلایرھپزفرےس
الچےئ۔ رھپ آپ ےن آہتسہ ےس ھچک رفامای۔ ںیم ےن اےنپ فادل ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک رفامای ؟ اہک ہک ہی
رفامایہکفہبسافلخءرقشیںیمےسوہںےگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فهیب،دفاؤد،اعرم،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 877

راوی  :اب ٩نٔی١۔ ز٫يَ ،زیاد ،ابْ ٩ثی٤ہ ،اسود ب ٩سٌیذ٤٫ذاِي ،جابز ،س٤زہ،

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا زٔ َیا ُد بِ ُِ َْ ٩ی َث ََ ٤ة َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َو ُد بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ب ٔ َض َذا
َ
َقیِ ْع َٓ َ٘اُٟوا ث ُ ََّ ٥یُٜو ُ٣َ ٪اذَا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥یُٜو ُ ٪ا َِ ٟض ِز ُد
ا َِ ٟحذٔیثٔ َزا َد َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ إلٔ َي َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ أ َت ِت ُط ُ َ

انب لیفن۔ زریہ ،زاید ،انب ہمیثخ ،اوسد نب دیعسھمدداین ،اجرب ،رمسہ ،اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس ااجہف ےک اسھت
ہکبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپرھگفاسپولےٹوترقشیےکھچکولگآپےکاپسآےئافرےنہک ےگہکرھپایکوہاگینعی
اؿافلخءےکدعبایکوہاگ؟رفامایہکلتقاعؾوہاگ۔
رافی  :انبلیفن۔زریھ،زاید،انبہمیثخ،اوسدنبدیعسھمدداین،اجرب،رمسہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ

لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 878

راوی ٣ :شذد٤ً ،زبً ٩بیذ٣ ،ح٤ذبًَ ٩لء ،ابوبْک یٌني ابً ٩یاغ٣ ،شذد ،یحیي  ،سٔیا ،٪اح٤ذ ب ٩ابزا٫یً ،٥بذاہلل
ب٣ ٩وسي ،زائذہ اح٤ذ ب ٩ابزا٫یً ،٥بیذاہلل ب٣ ٩وسيٓ ،تَِ٣نيً ،اػ ،٥حرضت ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

غ ح و َح َّذثَ َ٨ا
ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِْکٕ َی ٌِنٔي ابِ ًََ ٩یَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ ُض ِ ٥ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وسي أَ َِْ َ َََ٧ا َزائ َٔذةُ ح و َح َّذثَ َ٨ا
َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
وسي ًَ ِِْٔ ٓ ٩طٕ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َواح ْٔذ ک ُ ُُّ ٠ض ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥
أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَنٔي ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ک ا َِ ٟی ِو َ ٦ث ُ ََّّ ٥ات َٔ ُ٘وا َحتَّي یَ ِب ٌَ َث
اٟذَ ِ ٧یا إ ٔ ََّ یَ ِو َْٗ ٦ا ََ ٢زائ َٔذةُ فٔي َحذٔیثٔطٔ ََ ٟل َّو َ ٢اہللُ ذََ ٔ ٟ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و  ٥َِ ٟیَ ِب َُّ ٩ِ ٣ٔ ٙ

اس ُ ٥أَبٔي َزا َد فٔي َحذٔیثٔ ٓ ِْٔطٕ َی ََِ ٤أُ اْلِ َ ِر َق ٗ ٔ ِش ّلا َو ًَ ِذ َّ َ٤َ ٛا
اس ُ ٥أَبٔیطٔ ِ
اس َّٔم َو ِ
اس ُُ ٤ط ِ
ٓ ٔیطٔ َر ُج َّل ٔ٣نِّي أَ ِو ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔي یُ َواكٔ ُئ ِ
ک ا َِ ٌَ ٟز َب َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔي
اٟذَ ِ ٧یا َحتَّي َی َِ ٔ ٠٤
َُ ٔ ٠٣ئ ِت ُه٤ِّ ٠ا َو َج ِو ّرا َو َٗا َ ٢فٔي َحذٔیثٔ ُسٔ َِی َ
اَ ََ ٪ت ِذصَ ُب أَ ِو ََ َت ِٔ َ٘ ٨ضي ُّ
ا٪
اس َّٔم َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َُِ ٟٔى ًُ ََ ٤ز َوأَبٔي بَ ِْکٕ ب ٔ ٌَِ ٤ن َي ُسٔ َِی َ
اس ُُ ٤ط ِ
یُ َواكٔ ُئ ِ
دسمد،رمعنبدیبع،دمحمنبالعء،اوبرکبینعیانبایعش،دسمد،ییحی،ایفسؿ،ادمحنباربامیہ،دبعاہللنبومیس،زادئہادمحنباربامیہ،
دیبعاہللنبومیس،رتفینغم،اعمص،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
داین ےک متخ وہےن ںیم اکی دؿ یھب ابیق وہاگ۔ زادئہ ےنرفامایہک اہلل ےناسدؿ وک اانت ابملرک دںی ےگ اہیںکت ہک اکی آدیم ھجم
ےس ای رفامای ہک الہ تیب ںیم ےس ںیجیھب ےگ سج اک انؾ ریمے انؾ ےس افر سج ےک ابپ ےک انؾ ریمے ابپ ےک انؾ ےس اطمتقب
راتھکوہاگ۔رطف ےناینپ دحثیںیمرفامایہکوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایفہزنیموکدعؽفااصنػ ےس رھبدںی ےگ
ےسیج فہملظ فوجر ےسرھبدی یئگ یھت ہکبج ایفسؿ ےن اینپ رفاتی ںیم رفامای ہک داین اجےئ یگ ںیہن ایمتخ ںیہن وہیگ اہیں کت ہک کلم
رع ب اک امکل ریمے الہ تیب ںیم ےس اکی صخش وہاجےئ اگ سج اک انؾ ریمے انؾ ےک اطمقب وہاگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک
اوبرکبنبایعشافررمعنبدیبعےکاافلظایفسؿیہیکرطحںیہ۔
رافی  :دسمد،رمعنبدیبع،دمحمنبالعء،اوبرکبینعیانبایعش،دسمد،ییحی،ایفسؿ،ادمحنباربامیھ،دبعاہللنبومیس،زادئہادمحنب

اربامیھ،دیبعاہللنبومیس،رتفینغم،اعمص،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 879

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہٓ ،ـ ١اب ٩دٛينْٓ ،ط ٗاس ،٥ابوبْکہ ،ابوكٔی ،١حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ رسو ٢اہلل
ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

اٟلٔ َِی ٕٔ ٔ ًََّ ٩ِ ًَ ١ي َرض َٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
ْٔط ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔي بَزَّ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ُّ
 ١بِ ُُ ٩د َٛي ِ ٕن َح َّذثَ َ٨ا ٓ ِ ْ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و  ٥َِ ٟیَ ِب ََّ ٩ِ ٣ٔ ٙ
اٟذصِز ٔإ ٔ ََّ یَ ِو ََْ ٟ ٦ب ٌَ َث اہللُ َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔي یَ ُِ ٠َ ٤ؤ َصا ًَ ِذ َّ

َ٤َ ٛا َُ ٔ ٠٣ئ ِت َج ِو ّرا

امثعؿ نب اوبہبیش ،لضف انب دنیک ،رطف اقمس ،اوبرکبہ ،اوبلیفط ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےس لقن رکےت ںیہ ہک بج زامہن ںیم ےس رصػ اکی دؿ (ابابتعر آرخت) ابیق رہ اجےئ اگ وت اہلل اعتیل ریمے الہ تیب ںیم ےس
اکیآدیموکںیجیھبےگوجزنیموکدعؽفااصنػےساسرطحرھبدںیےگسجرطحفہےلہپملظےسرھبدییئگیھت۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،لضفانبدنیک،رطفاقمس،اوبرکبہ،اوبلیفط،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ

لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 880

راوی  :اح٤ذ ب ٩ابزا٫یً ،٥بذاہلل ب ٩جٌرف رٗعي ،ابو٠٣یح حش ٩اب٤ً ٩ز ،زیادب ٩بیاًَّ ،٪ي ب ٩نٔی ،١سٌیذ ب٣ ٩شیب،
حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ (ا ٦ا٤ٟو٨٣ين)

رف اٟزَّق ُِّّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩زٔیَاد ٔبِ ٔ ٩بَ َیا ِّٕ ٔ ًََّ ٩ِ ًَ ٪ي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
بِ ٔ ٩نُٔ َِی َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤َ ٟضذ ُّٔی ٔ٩ِ ٣

ِک ٔ٨ِ ٣طُ َػ ََل ّحا
ًٔت ِ ََت ٔي َٔ ٩ِ ٣و َٟذٔ َٓاك ََٔ ٤ة َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َو َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ یُ ِثنٔي ًََّ َي ًََّ ٔ ِّي بِ ٔ ٩نُٔ َِی َٕ ١و َی ِذ ُ ُ

ادمحنباربامیہ،دبعاہللنبرفعجریعق،اوبحیلمنسحانبرمع،زایدنبایبؿ،یلعنب لیفن،دیعسنب بیسم ،رضحتاؾہملسریضاہلل
اعتیلہنع(اؾاوملنینم )رفامیتںیہہکںیمےنوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہی رفامےتوہےئانسہک،،دہمی ریمےاخدناؿ
لملب
ےسافرافہمط یک افالد ںیم ےسوہںےگ۔دبعاہللنبرفعجےتہکںیہ ہکںیم ےناوبا جنسحنبرمع یلعنبلیفن یکرعتفی رکےت
افراؿیکیکینفحلصاکذرکرکےتانسےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیھ،دبعاہللنبرفعجریعق،اوبحیلمنسح انبرمع،زایدنبایبؿ،یلعنب لیفن،دیعس نببیسم،رضحتاؾ ہملس
ریضاہللاعتیلہنع(اؾاوملنینم)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 881

راوی  :س ١٬ب ٩ت٤ا ٦ب ٩بزیٍ٤ً ،زاٗ ،٪لاٗ ،٪تادہ ،ابونرضہ ،حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ َُ ٩ت َّ٤ا ٔ ٦بِ ٔ ٩بَزٔی ٍٕ َح َّذث َ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟضذ ُّٔی ٔ٣نِّي أَ ِجَّ َي ا َِ ٟح ِب َض ٔة أَ ِٗن َي اْلِ ََ ٕٔ ِ ٧ی ََِ ٤أُ اْلِ َ ِر َق ٗ ٔ ِش ّلا َو ًَ ِذ َّ َ٤َ ٛا َُ ٔ ٠٣ئ ِت َج ِو ّرا
ک َس ِب ٍَ ٔسٔ٨ي َن
َو ُه٤ِّ ٠ا یَ ُِ ٔ ٠٤
َ
ھل نب امتؾ نب زبعی ،رمعاؿ ،اطقؿ ،اتقدہ ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامای دہمیھجم ےسوہں ےگرفنشاشیپین افردنلبانکفاےلوہںےگ زنیموک دعؽفااصنػ ےساس رطحرھبںی
ےگ سج رطح فہ مظ فوجر ےس رھب دی یئگ یھت افر است اسؽ کت وکحتم رکںی ےگ ،رھپ اس ےک دعب رضحت ٰیسیع انزؽ وہاجںیئ
ےگنجیکادتقاءںیمرضحتدہمیریضاہللاعتیلہنعداجؽےسڑلںیےگ۔
َ
رافی  :ھلنبامتؾنبزبعی،رمعاؿ،اطقؿ،اتقدہ،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 882

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيٌ٣ ،اذ ب٫ ٩ظا  ،٦ابوٗتادہ ،ػاٟح ابوْ٠ی ١ػاحب ،حرضت ا ٦ا٤ٟو٨٣ين ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ زوجہ رسو ٢اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح أَبٔي ا َِ ٟخٔ٠ی َٔ ٩ِ ًَ ١ػاحٔبٕ َُ ٟط ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦

َسَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یُٜو ُ ٪ا ِْت ََٔل ْٖ ً ٔ َِ ٨ذ َِ ٣و ٔ
ْخ ُد
ت َْٔ٠ی َٔ ٕة ٓ ََی ِ ُ
َّ ِ
اٟز ِ٩ٔ ٛ
اض ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة َٓ ُی ِ ٔ
َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟذٔی َ٨ةٔ َصارٔ ّبا إلٔ َي ََ ٜ٣ة ٓ ََیأت ٔیطٔ ْ َ ٧
ْخ ُجوَ٧طُ َوص َُو کَارٔ ْظ َٓیُ َبای ٔ ٌُوَ٧طُ بَي ِ َن ُّ
َّ
َوا َِ٘ ٤ٟاَ ٔ ٦ویُ ِب ٌَ ُث إَِٔ ٟیطٔ َب ٌِثْ ٔ ٩ِ ٣أَصِ َّٔ ١
ک أَ َتا ُظ
ٕ بٔض ٔ ِ ٥بٔا ِٟب َ ِی َذا ٔ
اض ذََ ٔ ٟ
اٟظاُ َٓ ٔ ٦ی ِخ َش ُ
ئ بَي ِ َن ََ ٜ٣ة َوا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َٓإٔذَا َرأَی اُ ٨َّ ٟ
َ
ُ
َّ
ُ
َقیِ ٕع أَ ِْ َواُ ُٟط کَِْ ٠ب َٓ َی ِب ٌَ ُث
أَبِ َذا ُ ٢اٟظاَ ٔ ٦و ًَ َؼائ ُٔب أَصِ ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا َٔٓ ٚیُ َبای ٔ ٌُوُ َ ٧ط بَي ِ َن ُّ
اٟز َِ ٩ٔ ٛوا َِ٘ ٤َ ٟا ٔ ٦ث ََّ ٥ی ِ٨ظَ أ َر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١

ض
وَِ ٠ًَ ٪یض ٔ َِ ٥وذََ ٔ ٟ
ک َب ٌِ ُث ک َ ِ٠بٕ َوا َِ ٟخ ِی َب ُة َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َ ٔ ٟی ِظ َض ِذ ََُ ٔ ٨یَ ٤ة ک َ ِ٠بٕ ٓ ََی ِ٘ ٔش ُ ٥ا ِ٤َ ٟا ََ ٢و َی ٌِ َُ ٤
إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ب ٌِ ّثا ٓ ََیوِ َضزُ َ
 ١فٔي ا٨َّ ٟا ٔ
ق ٓ ََیَِ ٠ب ُث َس ِب ٍَ ٔسٔ٨ي َن ث ُ َّ ٥یُ َت َوفَّي َوی َُؼَّ ِّي ًََِ ٠یطٔ
بٔ ُش َّٔ ٨ة َ٧بٔیِّض ٔ َِ ٥ػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویُِ٠قٔي ِاْل ٔ ِس ََل ُ ٦بٔحٔ َزأ٧طٔ فٔي اْلِ َ ِر ٔ
وَٗ ٪ا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥صٔظَ إ ٦تٔ ِش ٍَ ٔسٔ٨ي َن و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٥س ِب ٍَ ٔسٔ٨ي َن
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

دمحمنبینثم،اعمذنباشھؾ،اوباتقدہ،اصحلاوبلیلخاصبح،رضحتاؾاوملنینماؾہملسریضاہللاعتیلہنعزفہجروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےس رفاتی ےہہک یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک اکی ہفیلخیک ومت ےکفتق ولوگں ںیم(االگہفیلخ
بختنم رکےن ںیم) االتخػ وہاجےئ اگ اس دفراؿ اکی آدیم دمہنی ےس لکن رک ہکم یک رطػ اھبےگ اگ ولگ اےس الختف ےک ےیل
اکنںیلےگنکیلفہاےساندنسپ رکےتوہںےگرھپولگاؿےکاہھترپرجحاوسدافراقمؾاربامیہےکدرایمؿتعیب رکںیےگرھپفہ
اکی رکشل اشؾ ےس ںیجیھب ےگ وت فہ رکشل ،،دیبائ ،،ےکاقمؾ رپ زنیم ںیمدسنھ اجےئ اگ وج ہکم افردمہنی ےک درایمؿ اکی ہگج ےہ
بجولگاسرکشلوکدںیھکی ےگوتالہاشؾےکادباؽافرالہرعاؼیکامج ںیتاؿ ےکاپسآںیئیگاؿےس تعیب رکںییگرھپ
اکی آدیم اےھٹ اگ رقشی ںیم ےس سج یک ایھننؽ ینب بلک ںیم وہیگ فہ اؿ یک رطػ اکی رکشل ےجیھب اگ وت فہ اس رکشل رپ ہبلغ احلص
رکںیلےگافر فہونببلکاک رکشلوہاگافراناکیموہاسصخشےکےیلوجونببلکےکاوماؽتمینغیکمیسقتےکومعقرپ احرضہنوہ،
دہمی امؽ تمینغ میسقت رکںی ےگ افر ولوگں ںیم اےکن یبن یک تنس وک اجری رکںی ےگ افر االسؾ رپ اینپ رگدؿ زنیم رپ ڈاؽ دے اگ
(اسرےرکہارضرپاالسؾلیھپاجےئاگ)رھپاسےکدعباستاسؽکتفہزدنہرںیہےگرھپاؿاکااقتنؽوہاجےئاگافراملسمؿ
ایکنامنزانجزہزپںیےگاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکضعباشہؾےکوحاہلےسہیاہکہکفہوناسؽکتزدنہرںیہےگہکبجضعبےناہک
ہکاستاسؽکترںیہےگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشھؾ،اوباتقدہ،اصحلاوبلیلخاصبح،رضحتاؾاوملنینماؾہملسریضاہللاعتیلہنعزفہجروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 883

راوی ٫ :ارو ٪بً ٩بذاہللً ،بذػ٤ذ٤٫ ،اٗ ،٦تادہ ،ابودواؤدٌ٣ ،اذ٫ ،ظا ٦حرضت ٗتادہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َ٤ذٔ ًَ ِ ٩صَ َّ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َد َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َو َٗا َ ٢تٔ ِش ٍَ ٔسٔ٨ي َن َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود و
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ

َٗا ََُ ٢يَُِ ٌَُ ٣اذ ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦تٔ ِش ٍَ ٔسٔ٨ي َن

اھرفؿ نب دبع اہلل ،دبعدمص ،امھؾ ،اتقدہ ،اوبدفاؤد ،اعمذ ،اشھؾ رضحت اتقدہ ےس یہی دحثی وقنمؽ ےہ اوہنں ےن اسؽ ےہک ںیہ۔
اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاعمذےکالعفہبسےناشہؾےکوحاہلےساسؽیہےہکںیہ۔
رافی  :اھرفؿنبدبعاہلل،دبعدمص،امھؾ،اتقدہ،اوبدفاؤد،اعمذ،اشھؾرضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 884

راوی  :اب٣ ٩ثني٤ً ،ز بً ٩اػ ،٥ابواٌٟواٗ ،٦تادہ ،ابو ْ٠یً ،١بذاہلل ب ٩حارث ،ا ٦س٤٠ہ ،حـور ػَّي اہلل ً٠یہ وس٥٠

اػ َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦ح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟخٔ٠ی ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩

ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َو َحذ ُ
ٔیث ٌَُ ٣اذ ٕأَ َت ُّ٥

انبینثم،رمعنباعمص،اوباوعلاؾ،اتقدہ،اوبلیلخ،دبعاہللنب احرث،اؾہملس،وضحریلصاہللہیلعفملسےسیہیدحثیلقنرکیتںیہ
نکیلاعمذنباشہؾیکدحثیزایدہلمکمےہ۔
رافی  :انبینثم،رمعنباعمص،اوباوعلاؾ،اتقدہ،اوبلیلخ،دبعاہللنباحرث،اؾہملس،وضحریلصاہللہیلعفملس

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

ابب  :اامؾدہمیاکایبؿ
لتقوہےنںیمایکادیمیکاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 885

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،جزیزً ،بذاٌٟزیز ،رٓیًٍ ،بیذاہلل ،ا ٦س٤٠ة ،حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ابِ ٔ ٩ا ِِ ٔ ٟ٘ب ٔل َّی ٔة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
ا ٪کَارٔصّا َٗا َ٢
ٕ ب ٔ َ ٩ِ ٤ک َ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ٘ٔؼَّ ٔة َج ِی ٔع ا َِ ٟخ ِش ٕٔ ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٜ َٓ ٥َ ٠ی َ

و ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي
ٕ بٔض ٔ َِ ٥و َل ٩ِٔ ٜیُ ِب ٌَ ُث یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ًََّ َي َّ ٔ ٧یتٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود حُ ِّذث ِ ُت ًَ ِ ٩صَ ُ
ار َ
یُ ِخ َش ُ
َٗ ِی ٕص ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََٗ ٢ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َوَ٧وَ َز إلٔ َي ابِٔ٨طٔ ا َِ ٟح َش َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِنٔي َص َذا َسی ِّْذ

اس َٔ٧ ٥ب ٔ ِّی ٥ِ ُٜی ُِظب ٔ ُض ُط فٔي ا ُِ ٟخَ ٙٔ ُ٠و ََ ی ُِظب ٔ ُضطُ فٔي
ْخ ُد ُٔ ٩ِ ٣ػِ٠بٔطٔ َر ُج ْ ١ی َُش ََّّم ب ٔ ِ
َ٤َ ٛا َس َّ٤ا ُظ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َی ِ ُ
َط ٕ
ْط ٔ
یٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟح َش ٔ٩
ارو َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي َٗ ِی ٕص ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ بِ ٔٔ َ ٩
َِک ٗٔؼَّ ّة یَ ََِ ٤أُ اْلِ َ ِر َق ًَ ِذ َّ و َٗا َ ٢صَ ُ
ا َِ ٟخ ِٙٔ ٠ث ُ َّ ٥ذ َ َ

ْخ ُد َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١و َرا ٔ
ئ اِ ٨َّ ٟضز ٔ
ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًًَ ٔ ٠یا َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ ُ
ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا َِ ٟحار ُٔث بِ َُ ٩رح ٕ
َقیِ ْع
َّاث ًََّ َي ُِّ َ٘ ٣ذ َ٣تٔطٔ َر ُج ْ ١یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َُ ٨ِ ٣ؼ ْور یُ َو ِّك ُئ أَ ِو یُ َْ ٩ُ ِّٜ ٤لٔ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤ذ َ٤َ ٛا َِ ٨َ َّٜ ٣ت َُ
َّ
َّ
ص ُظ أَ ِو َٗا َ ٢إ ٔ َجابَ ُتطُ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َج َب ًََّ َي کُِ ٣ُ ِّ١ؤ َٔ ٩ٕ ٣ن ِ ُ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،دبعازعلسی ،رعیف ،دیبع اہلل ،اؾ ۃملس ،وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ  یتہ ںیہ ہک وضحر ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیمںیمدسنھاجےنفاےلرکشلاکذترکہایکوتںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساس
صخشاکایکاحؽوہاگوجابدؽوخناہتساسرکشلںیماشلموہاوہ؟رفامایہکبسےکبسزنیمںیمدسنھاجںیئ ےگنکیلایقتمےک
رفزاینپتینےکاطمقبااھٹےئاجںیئےگ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکھجمےساہرفؿنب ریغہ،رمعفنبایبسیقنعبیعشنباخدل
نع ااحسؼ ےک فاہطس ےس ایبؿ ایک ایگ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اےنپ اصزبحادے ےس رضحت نسح یک رطػ دھکی رک
رفامای ریماہی اٹیبرسداروہاگ ےسیجہک یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناس اکانؾراھک اھت افر نعرقبی اس یکلسن ںیماکی صخش

دیپاوہاگسجاکانؾاہمترےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکانؾےکاطمقبوہاگفہاالخؼفرکدارںیماہمترےیبنےکاشمہبوہاگنکیل
وصرت فتقلخ ںیم اشمہب ںیہن وہاگ رھپ وطلی ہصق ذرک رک ےک رفامای ہک فہ زنیم وک دعؽ فااصنػ ےس رھب دے اگ ہکبج اہرفؿ ےن
وباہطسرمعفنبایبسیقوباہطسرطمػنبرطفیوباہطسنسحوباہطسالہؽنبرمعفایبؿایکہکںیمےنرضحتیلعرکؾاہللفہہجوک
ہیرفامےتوہےئانسہکیبن رکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایامفراءاس رہےساکیآدیمےلکناگےسجاحرثنب رحاثاہکاجاتوہاگ
اس ےک اسےنم اکی افر آدیم وہاگ ےسج وصنمر اہک اجات وہاگ فہ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ وک طلست دے اگ ای نکمتم رکے اگ۔
(زنیمںیم) ےسیج رقشی ےن وضحر یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک ہگجدی یھتاسیکدمد رکان رہ املسمؿ رپفابج وہاگ ایرفامای ہک اس یک
دوعتوبقؽرکانفابجوہاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،دبعازعلسی،رعیف،دیبعاہلل،اؾۃملس،وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رہدصییکلیمکترپدجمددنیوہےناکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رہدصییکلیمکترپدجمددنیوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 886

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ا٬٤ٟزی ،اب ٩و٫ب ،سٌیذ ب ٩ابي ایوب ،رشجی ١ب ٩یزیذ ،ابي ً٤٘٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

اَف ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي
رشاح ٔی َ ١بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یذ ا ِٔ ٔ ٌَ ٤ُ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
وب ًَ َِ َ ٩
ض کُ٣ٔ ِّ١ائَةٔ
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ٓ ٔ َامی أَ ًِ ََ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ یَ ِب ٌَ ُث َ ٔ ٟض ٔذظ ٔاْلِ ُ َّٔ ٣ة ًََّ َي َرأِ ٔ

رشاح ٔی َ١
رشیِ ٕح ِاْل ٔ ِسَ ٨ِ َٜذ َراِ ٔ ُّي َ ٥َِ ٟی ُحزِبٔطٔ َ َ
َس َٕ ٨ة َ ٩ِ ٣یُ َح ِّذدُ ََ ٟضا دٔی ََ ٨ضا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ُ ٩
لم
امیلسؿ نب داؤد ا ھرری ،انب فبھ ،دیعس نب ایب اویب ،رشلیج نب سیدی ،ایب ہمقلع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےتںیہ
ہکںیماےنپملعےکاطمقباتہکوہںہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہککشیباہللاعتیلرہوساسؽےکوپراوہےنرپاس
اتمیک (رامنہیئ)ےکےیل اکیآدیمےتجیھب ںیہوجاس اتمےکےیلاس ےکدنی یک دجتدیرکاتےہ۔اامؾاوبداؤد رفامےتںیہہک
اسدحثیوکدبعارلنمحےنانبرشحیاالدنکسراین ےکوحاہلےسایبؿایکےہافراسںیمرشا لینبسیدیافاعمرفیےسآےگدنس
ںیہنایبؿیکےہ۔
لم
ھ
رافی  :امیلسؿنبداؤدا رری،انبفبھ،دیعسنبایباویب،رشلیجنبسیدی،ایبہمقلعرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفویمںیکڑلاویئںافررعمہکاکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رفویمںیکڑلاویئںافررعمہکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 887

ًیسي ب ٩یو٧ص ،اَوزاعي ،حرضت حشا ٪بً ٩لیہ
راوی  :أ٨ٟیَّيٰ ،

ِکیَّا إلٔ َي
وَ ٢وابِ ُ ٩أَبٔي َز َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ َِ ٩ح َّش َ
ا ٪بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة َٗا َ٣َ ٢ا َُ ِٜ٣َ ٢ح ْ

اَ ٪و ُِٔ ٠٣ت َُ ٌَ ٣ض َِ َٓ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًَ ُِ ٩ج َبي َِ ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيَِ ٕ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟض ِذَ٧ةٔ َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢ج َبي ِ َْ اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َي ذٔی ِٔ ٣خَََ ٕ َر ُج ٕ١
َْأ ٔ ٟذ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ذ َ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی َ٨ا ُظ ٓ ََشأ َ َُ ٟط ُج َبي ِ َْ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟض ِذَ٧ةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

و ٪ث ُ َّ٥
وَ ٪و َت ِشَ ٤َُ ٠
وَ ٪و َت ِِ ََ ٤ُ ٨
ص َ
وُ ٦ػ ِّ ٠حا آ ٔ٨ّ ٣ا َٓ َت ِِز ُ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢ست َُؼاُ ٔ ٟح َ
اٟز َ
وُّ ٪
و ٪أَْمُتْن َوص ُُِ ًَ ٥ذ ًوا َٔ ٩ِ ٣و َرائَٔٓ ٥ِ ُٜت ُ ُِ َ ٨
َت ِز ٔج ٌُ َ َّ
یب ٓ ََی ِِ َـ ُب َر ُج ْ١
یب ٓ ََی ُ٘و ََُ ٠َُ ٢ب اٟؼَّ ُ ٔ ٠
صاَّ ٔ ٧یةٔ اٟؼَّ َ ٔ ٠
وَ ٪حتي َت ِ٨زُٟٔوا ب ٔ َ٤زِ ٕد ذٔی تُُ٠و َٕٓ ٢ي َ َِ َٓ ٍُ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١اَ ِ ٨َّ ٟ

وَ ٦و َت ِح ََ ٠ِ ٤َِ ٠ٟٔ ٍُ ٤ح َ٤ةٔ
ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ٓ ََی ُذ ُّٗ ُط َٓ ٌٔ َِ ٨ذ ذََ ٔ ٟ
اٟز ُ
ک َت ِِ ٔذ ُر ُّ
لیف
ا یلیٰ ،یسیع نبویسن،االفزایع ،رضحتاسحؿ نبہیطع ےتہکںیہ ہکرضحتوحکمؽافر انبایبزرکای،رضحتاخدل نب دعماؿ ےک
اپسےلچ افر ںیم یھباؿ ےکاسھتالچوتاوہنں ےنمہ ےس رضحت ریبجنبریفن ےکوحاہلےسدحثیایبؿیکہک مہ ریبجےنرفامای
ہک رامرےاسھت رضحت ذی ربخم ےکاپس ولچ وج وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ہی رفامےتوہےئ انسہک متولگ رقنعبی الہ
رفؾاعمدہہ حلص رکف ےگ انم اک۔ رھپ مت افرفہ لم رک اےنپےھچیپ ےسآےنفاےلدنمش ےس گنجرکفےگسپ اہمتری دمدیک اجےئ یگ
افر ںیہمت امؽ تمینغ ےلم اگ افر مت السیتم ےک اسھت فاسپ ولٹ آؤ ےگ اہیں کت ہک مت ےلیٹ فایل رچااگہ ںیم ارتف ےگ وت اکی رصناین
صخش بیلص ااھٹےئ اگ افر ےہک اگ ہک بیلص اغبل آیئگ وت املسمونں ںیم ےس اکی صخش انبضغک وہ رک اےس امرے اگ اس فتق
دغاریرکںیےگالہرفؾافرگنجےکےیلعمجوہاجںیئےگ۔
لیف
رافی  :ا یلیٰ،یسیعنبویسن،االفزایع،رضحتاسحؿنبہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رفویمںیکڑلاویئںافررعمہکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 888

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ ١رحاِي ،وٟیذ ،ابوً٤ز ،حشا ٪بً ٩لیہ،

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
ا ٪بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َو َزا َد
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩ح َّش َ
ِک ا َِٔ ٌٟؼابَ َة ب ٔ َّ
یذ َج ٌَ َ ١ا َِ ٟحذ َ
ٔیث ًَ ِ٩
اٟظ َضا َدة ٔ إ ٔ ََّ أَ َّ ٪ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
وُ َٓ ٪ی ِ ٔ
ٓ ٔیطٔ َو َی ُث ُ
ْک ُ ٦اہللُ تَٔ ٠
و ٪إلٔ َي أَ ِسَ ٔ ٠حت ٔض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِ٘تَتَٔ ُ٠
ور ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ْش بِ ُ ٩بَ ِْکٕ ًَ ِ٩
ُج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ذٔی ِٔ ٣خَََ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َر َوا ُظ َر ِو ْح َو َی ِحیَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َوبٔ ِ ُ
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َ٤َ ٛا َٗا ََٔ ً ٢یسي
وملمنبلضفرحاین،فدیل،اوبرمع،اسحؿنبہیطعےسیہیدحثیرمفیےہاانتااضہفےہہکرھپاملسمؿاےنپایھتہرفںیکرطػ

دفڑںی ےگ افر ڑلایئ رکںی ےگ وت اہلل اعتیل اہشدت اطع رفام رک زبریگ افر زعت دے اگ اہتبل اس رفاتی ںیم ہی رفؼ ےہ ہک فدیل ےن
اس دحثی وک ریبج ےس وباہطسذفربخم ریض اہلل اعتیلہنع وباہطس یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےسایبؿ ایک ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت
ںیہاےسرفحےنافرییحینبزمحہافر رشبنبرکبافزایعےسااسییہرفاتیایکےہشیجہکٰیسیعنبویسنےناہک۔
رافی  :وملمنبلضفرحاین،فدیل،اوبرمع،اسحؿنبہیطع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااحدثیںیمنجڑلاویئںیکالعامتایبؿیکیئگںیہاؿاکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ااحدثیںیمنجڑلاویئںیکالعامتایبؿیکیئگںیہاؿاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 889

راوی ً :باض ً٤زی٫ ،اط ٥ابٗ ٩اسً ،٥بذاٟزح ٩٤ب ٩ثابت ب ٩ثوباٜ٣ ،٪حو ،٢جبيَ ب ٩نٔی٣ ،١اٟک یخا٣ز ،حرضت
ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَب ٔیطٔ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ٩ِ ًَ ٢
َّاض ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ َ٨ا َصا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ثَابٔتٔ بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ْ
ُج َبي َِ ٔ بِ ٔ ٩نُ َٔيَِ ٕ ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ٩ی َخا َٔ ٣ز ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ِ ًُ ٥َ ٠زا ُ ٪بَ ِیتٔ
َخو ُد
ا ِِ٘ ٤َ ٟذٔ ٔ
َخ ُ
َخ ُ
َخو ُد ا َِ ٠ِ ٤َ ٟح َ٤ةٔ َٓ ِت ُح ٗ ُِش َل ِٔ ٨لیَّ ٔ ٨ی َة َو َٓ ِت ُح ا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨لیَّ ٔ ٨یةٔ ُ ُ
َخو ُد ا َِ ٠ِ ٤َ ٟح َٔ ٤ة َو ُ ُ
اب یَثَِ َٔب ُ ُ
اب یَثَِ َٔب َو َ َ
ض ََ
َّ
ک َٗاً ْٔذ َی ٌِنٔي
ک َصاصُ َ٨ا أَ ِو َ٤َ ٛا أََ َّ ٧
ْض َب ب ٔ َی ٔذظ ٔ ًََّ َي َٓخ ٔ ٔذ ا َّٔ ٟذی َح َّذثَ ُط أَ ِو َٜٔ٨ِ ٣بٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ََ ٟح ٌّ٤َ َٛ ٙا أََ َّ ٧
اٟذ َّجا ٔ ٢ث ُ ََّ َ ٥

ٌَُ ٣اذَ بِ ََ ٩ج َب ٕ١
ابعس رمعی ،اھمش انب اقمس ،دبعارلنمح نب اثتب نب وثابؿ ، ،وحکمؽ ،ریبج نب لیفن ،امکل اخیرم ،رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل
اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تیب ادقملس یک آابدی دمہنی یک رختبی اک ببس ےہ افر گنج
فدجاؽہینطنطسقیکحتفاکببسےہافرہینطنطسقیکحتفداجؽےکےنلکناکببسےہرھپآپےناینپدحثیایبؿرکےنفاےلیکراؿ ای

دنکےھرپامراافررفامایہکہککشیبہیااسیوہانایسرطحچسافرقحےہشیجہکاہمترااہیںوہانایاہیںاھٹیبوہانقحےہ۔
رافی  :ابعس رمعی ،اھمش انب اقمس ،دبعارلنمح نب اثتب نب وثابؿ ،وحکمؽ ،ریبج نب لیفن ،امکل اخیرم ،رضحت اعمذ نب لبج
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےپدرےپرعموکںاکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ےپدرےپرعموکںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 890

ًیسي ب ٩یو٧ص ،ابوبْک ب ٩ابو٣زی ،٥وٟیذ ب ٩سٔیاُ ٦شاِي ،یزیذ بٗ ٩لیب طٜوِي،
راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ نٔیَّيٰ ،
ابو٣حزیہ ،حرضت ٌ٣اذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩جب١

ا ٪ا َِّ َِ ٟشاِ ٔ ِّي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
ْک بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
یذ بِ ُٔٗ ٩ت َِیبٕ َّ
َحیَّ َة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٠ِ ٤َ ٟح َُ ٤ة
اٟشُٜوِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َخو ُد َّ
اٟذ َّجا ٔ ٢فٔي َس ِب ٌَةٔ أَ ِط ُضز ٕ
ا ِلََ ِ َُٜی َو َٓ ِت ُح ا ِِ ُ٘ ٟش َل ِٔ ٨لیَّ ٔ ٨ی ٔة َو ُ ُ

بف
دبع اہلل نب دمحم یلیٰ ،یسیع نب ویسن ،اوبرکب نب اوبرممی ،فدیل نب ایفسؾ اسغین ،سیدی نب بیطق وکشین ،اوبرجمہی ،رضحت اعمذ ریض
اہللاعتیلہنعنبلبجرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاکیمیظعہنتفافراسےکدعبحتفہینطنطسقافرداجؽ
اکانلکناستامہےکادنروہاگ۔
بف
رافی  :دبعاہللنبدمحم یلیٰ،یسیعنبویسن،اوبرکبنباوبرممی،فدیلنبایفسؾاسغین،سیدینببیطقوکشین،اوبرجمہی،رضحتاعمذ
ریضاہللاعتیلہنعنبلبج

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

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ےپدرےپرعموکںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 891

راوی  :حیوة ب ٩رشیح ،ح٤صي ،ب٘یہ ،بحيَْ ،اٟذ ،اب ٩ابوب ،١حرضت ًبذاہلل ب ٩بُرس

رشیِ ٕح ا ِٟحٔ ِٔ ٤ص ُّي َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَ ٔحيَ ٕ ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ب ٔ ََل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩بُ ِرسٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
ْخ ُد ا ِٔ ٤َ ٟشیحُ َّ
اٟذ َّجا ُ ٢فٔي َّ
اٟشابٔ ٌَةٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَي ِ َن ا َِ ٠ِ ٤َ ٟح َ٤ةٔ َو َٓ ِتحٔ ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة س ُّٔت ٔسٔ٨ي َن َو َی ِ ُ

َص َذا أَ َػ ُّح َٔ ٩ِ ٣حذٔیثٔ ً َٔیسي

ویحۃ نب رشحی ،یصمح ،ہیقب ،ریحب ،اخدل ،انب اوبلب ،رضحت دبعاہلل نب رسُب رفامےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای،،ہنتف،دمہنییک حتفھچاسؽںیموہیگافرحیسمداجؽاسوتںیاسؽےلکناگ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیدحثیٰیسیعنبویسنیک
دحثیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :ویحۃنبرشحی،یصمح،ہیقب،ریحب،اخدل،انباوبلب،رضحتدبعاہللنبرسُب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمونںرپاوقؾاعملاکڑچھآان
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
املسمونںرپاوقؾاعملاکڑچھآان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 892

راوی ً :بذاٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی ٥د٣ظقي ،بْش ب ٩بْک ،اب ٩جابز ،ابوًبذاٟشَل ،٦حرضت ثوبا ٪رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیِّ ٥
ْش بِ ُ ٩بَ ِْکٕ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َح َّذثَنٔي أَبُو ًَ ِب ٔذ َّ
ا٪
اٟش ََل ٩ِ ًَ ٔ ٦ثَ ِوبَ َ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ک اْلِ ُ َ ٥ُ ٣أَ َِ ٪ت َذاع َي ًََِ ٠ی٤َ َٛ ٥ِ ُٜا َت َذاع َي اْلِ َک َ َُ ٠ة إلٔ َي َٗ ِؼ ٌَت َٔضا َٓ َ٘ا ََٗ ٢ائ ٔ ْ١
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ئ َّ
اٟش ِی َٔ ١و ََ ٟی ِ٨زَ ًَ َّ٩اہللُ ُٔ ٩ِ ٣ػ ُذورٔ ًَ ُذ ِّو ُ٥ِ ٛ
َو ٕٔ ٠َّ ٔ ٗ ٩ِ ٣ة ِ َ ٧ح ُ ٩یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َ ٢بَ ِ ١أَْمُتْن یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٛثٔي َْ َو َل َٔ ُُ ٥ِ ُٜ٨َّ ٜثائْ ََ ُِ ٛثا ٔ
ِکاص َٔی ُة ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت
ا َِ ٤َ ٟضابَ َة َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣وََ ٟی ِ٘ ٔذَٓ َّ٩اہللُ فٔي ُُٗ٠وبٔ ٥ِ ُٜا َِ ٟوص ََِ٘ َٓ ٩ا ََٗ ٢ائ ٔ ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا ا َِ ٟوص َُِٗ ٩ا َ ٢حُ ُّب ُّ
اٟذَ ِ ٧یا َو َ َ
دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،رشبنبرکب،انباجرب ،اوبدبعاالسلؾ،رضحتوثابؿریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرقبیےہہکمترپداینیکاوقاؾڑچھآںیئیگ(ںیہمتاھکےنافرمتخرکےنےکےیل)ےسیجاھکےنفاولں
وک اھکےن ےک ایپےل رپ دوعت دی اجیت ےہ یسک ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ اس زامہن ںیم تہب مک وہں
ےگ؟ رفامای ہک ںیہن ہکلب مت اس زامہن ںیم تہب رثکت ےس وہ ےگ نکیل مت الیسب ےک افرپ اھچےئ وہےئ وکڑے ةکڑے یک رطح
وہےگافراعتیلاہمترےدنمشےکونیسںےساہمتریتبیہفربعاکنؽدےاگافر اہللاعتیلاہمترےبولبںیمزبدیلڈاؽدے
اگیسکےنہکفاےلےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفنہ(زبدیل)ایکزیچےہرفامایہکداینیکتبحمافرومتےسزیباری۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،رشبنبرکب،انباجرب،اوبدبعاالسلؾ،رضحتوثابؿریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگنجںںیماملسمؿاہکںوہںےگ؟
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
وگنجںںیماملسمؿاہکںوہںےگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 893

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحیي ب ٩ح٤زہ ،اب ٩جابز ،زیذ ٫زكاح ،جبيَ ب ٩نٔی ،١حرضت ابواٟذرداء رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّذث َ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َح َّذثَنٔي َزیِ ُذ بِ ُ ٩أَ ِركَا َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُج َبي ِ ََ بِ َ ٩نُ َٔي َِ ٕ

یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
ئ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِّ ُٓ ٪ش َل َان ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َی ِو َ ٦ا َِ ٠ِ ٤َ ٟح َٔ ٤ة بٔا ُِِ ٟوكَ ٔة إلٔ َي
اٟذ ِر َدا ٔ
َجأ ٔ ٧ب َ٣ذٔی َٕ ٨ة یُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا د ٔ َِ ٣ظ َُْ ٩ِ ٣ٔ ٙي َِ ٔ ََ ٣ذائ َّٔٔ ٩
اٟظاَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَبُو َدا ُود حُ ِّذث ِ ُت ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُ٩

َحازًُٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
و ٪أَ ِ٪
 ٝا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
و ٪أَبِ ٌَ َذ ََ ٣شأ ٔ ٟحض ٔ َِ ٥س ََلحٔ
اُصوا إلٔ َى ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َحتَّي یََ ُٜ
یُ َح َ ُ
اشہؾ نب امعر ،ییحی نب زمحہ ،انب اجرب ،زدی رھعاح ،ریبج نب لیفن ،رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمونں اک ہمیخ گنج ےک رفز وغہط (اکی ہگج اک انؾ ےہ) ںیم وہاگ دمہنی یک رطػ ےسج
دقشماہکاجاتوہاگوجدمانئاشؾےکرتہبالعوقںںیمےساکیےہاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکانبفبہےکفاہطسےسھجمےسایبؿ
ایکایگ وباہطس انب احزؾ وباہطس دبعاہلل نبرمع وباہطس انعف وباہطس انبرمع ریض اہلل اعتیلہنع وک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامای رقبی ےہ ہک املسمونں دمہنی ںیم احمرصہ ےیک اجںیئ اہیں کت ہک زایدہ ےس زایدہ دفراؿ یک دحفد السح (وجربیخ ےک رقبی
اکیاقمؾےہ)کتوہیگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحینبزمحہ،انباجرب،زدیرھعاح،ریبجنبلیفن،رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
وگنجںںیماملسمؿاہکںوہںےگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 894

راوی  :اح٤ذب ٩ػاٟح ً٨بشہ ،یو٧ص ه٬ز ی ،اب ٩طہاب زہزی

یب ِٔ َْ ٩ِ ٣یَ َ ََ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢و َس ََل ٔح َ ٔ
َق ْ

ط
ادمحنباصحلہسبنع،ویسن ھ رری،انباہشبزرہیےسیہیدحثیرمفیےہاوہنںےناہکہکالسح،ربیخےسرقبیےہ۔
ط
رافی  :ادمحنباصحلہسبنع،ویسن ھ رری،انباہشبزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگنجںےسونتفںےکارھبےناکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
وگنجںےسونتفںےکارھبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 895

راوی ً :بذاٟو٫اب ب٧ ٩حذہ ،اس٤اًی٫ ،١ارو ٪بً ٩بیذاہلل ،حش ٩ب ٩سواد ،اس٤اًی ،١س٠امی ٪اب ٩س٠ی ،٥یحیي ب٩
جٌرفكائي ،حرضت ًوٖ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩س َّوا ٕر َح َّذثَ َ٨ا
 ١ح و َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕ ٩ِ ًَ ٥ی ِحیَي بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َّ
ارو ُ ٪فٔي َحذٔیثٔطٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟلائٔ ِّي َٗا ََ ٢ص ُ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َِ ٟ ٥َ ٠یَ ِح َ ٍَ ٤اہللُ ًََّ َي َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّٔ ٣ة َس ِی َٔي ِ ٔن َس ِیّٔا َٔ ٨ِ ٣ضا َو َس ِیّٔا ُٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ِّوصَا
دبعاولاھب نب دجنہ ،اامسلیع ،اھرفؿ نب دیبع اہلل ،نسح نب وساد ،اامسلیع ،امیلسؿ انب میلس ،ییحی نب رفعجعایئ ،رضحت وعػ
ریضاہللاعتیلہنعنبامکلرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیلاساتمرپدفولتارںیعمجرکںی
ےگاکیولتاراؿیکآسپیکڑلایئںیموہیگافراکیولتاراؿےکدنمشیکوہیگ۔
رافی  :دبعاولاھبنب دجنہ،اامسلیع،اھرفؿنبدیبعاہلل،نسحنبوساد،اامسلیع ،امیلسؿانبمیلس،ییحینبرفعجعایئ،رضحت
وعػریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتوکںافرالہہشبحوکالبفہجڑھباکےنیکاممتعن
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رتوکںافرالہہشبحوکالبفہجڑھباکےنیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 896

راوی ً :یسي اب٣ ٩ح٤ذ رَّ٣ي ،ؿ٤زہ ،طیباِي ،ابوسٜی٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا َؿ َِ ٤زةُ ًَ َِّ ٩
اٟش ِی َباِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ُس َِ ٜی ََ ٨ة َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِّ َ ٤ُ ٟ
یَ ٩ِ ًَ ٩ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َحرٔ َ
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢دًُوا ا َِ ٟح َبظَ َة َ٣ا َو َدًُو َُ ٥ِ ٛوا ِتزُ ُٛوا اٟتُّ َِ َک
أَ ِػ َح ٔ

َ٣ا َت َز ُٛو ُ٥ِ ٛ

یسیع انب دمحم ریلم ،رمضہ ،ابیشین ،اوبہنیکس ےن آزاد رکدہ ولوگں ںیم ےس افر اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی
احصیب ےس لقن ایک ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک بجکت رتک افرالہ ہشبح ںیہمت وھچڑےرںیہ(ںیہمت
گنتہنرکںی)متیھباںیہنوھچڑےروہ۔
رافی  :یسیعانبدمحمریلم،رمضہ،ابیشین،اوبہنیکس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتکافکرےسڑلایئاکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رتکافکرےسڑلایئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 897

راوی ٗ :تبیہ ب ٩رسح ،سٔیا ،٪زہزی ،حرضت سٌیذ ب ٩ا٤ٟشیب َف٣اےت ہیں ٛہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب َی ٌِنٔي ِاْل ٔ ِسَ ٨ِ َٜذ َراِ ٔ َّي ًَ ُِ ٩س َض ِی َٕ ١ی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّذث َ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
و ٪اٟتَُِّ َک َٗ ِو ّ٣ا ُو ُجوصُ ُض ِ ٥کَا َِ ٤َ ٟح ِّ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ت ُ٘ ُوَّ ٦
ْط َٗةٔ یََِ ٠ب ُشو َ٪
اٟشا ًَ ُة َحتَّي یُ َ٘ات ٔ َ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ا ٪ا َِ ِ ٤ُ ٟ
َّ
اٟظ ٌِ َز
قیتیہ نب رسح ،ایفسؿ ،زرہی ،رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفاتی ایک ہک انب
رسح ےک اافلظ ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اس فتق کت اقمئ ںیہن وہیگ بج کت ہک املسمؿ ایسی
وقؾےساتقؽہنرکںیلوجوھچیٹآوھکنںفاےل ،یٹپانوکںفاےلوہںےگوگایہکاؿےکرہچے ہہدر ہہڈاھولںیکرطحںیہ۔
رافی  :قیتیہنبرسح،ایفسؿ،زرہی،رضحتدیعسنبابیسملرفامےتںیہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رتکافکرےسڑلایئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 898

راوی ٗ :تییبہ ،یٌ٘وب س٨ٜذراِي ،سہی ،١اب ٩ػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟرس ٔح َوَُيَُِص َُ٤ا َٗاُٟوا َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة رٔ َوا َی ّة َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َوابِ ُِ َّ ٩
اٟشا ًَ ُة َحتَّي ُت َ٘اتُٔ٠وا َٗ ِو ّ٣ا ن ٌَٔاُ ُٟض َِّ ٥
اٟظ ٌَزُ َوََ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟرس ٔح أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
ابِ ُِ َّ ٩
َ
ْط َٗ ُة
َحتَّي ُت َ٘اتُٔ٠وا َٗ ِو ّ٣ا ٔػ َِ َار اْلِ َ ًِي ُ ٔن ذُ َِ ٟ
ٕ ِاْلَٛ ُٕٔ ٧أ َُّ ٪و ُجو َص ُض ِ ٥ا َِ ٤َ ٟح ُّ
ا ٪ا َِ ِ ٤ُ ٟ

قتیتیہ ،وقعیب دنکسراین ،لیہس ،انب اصحل ، ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنرفامایہکایقتماسفتقکتاقمئںیہنوہیگبجکتہکاملسمؿرتکافکرےسڑلایئہنرکںیلرتکوقؾایسیےہہکاؿ
ےکرہچے ہہدر ہہڈاھولںیکرطحںیہفہولگ(وجےتافرابلسےکےیل)ابؽےکابلسافروجےتےتنہپںیہ۔
رافی  :قتیتیہ،وقعیبدنکسراین،لیہس،انباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رتکافکرےسڑلایئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 899

راوی  :جٌرف ب٣ ٩شاَف ت٨سيَْ ،لد ب ٩یحیي  ،بظيَ ب٬٣ ٩اجز ،حرضت ًبذاہلل ب ٩بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اپ٨ے واٟذ
حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَف اِّ ٟت ِّ٨ی ٔس ُّي َح َّذثَ َ٨ا َْ ََّلدُ بِ َُ ٩ی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا َب ٔظيَُ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ار اْلِ َ ًِي ُ ٔن َی ٌِنٔي اٟتَُِّ َک َٗا ََ ٢ت ُشوُٗوُ َ ٧ض ِ ٥ثَ ََل َث َٔ ٣زا ٕر َحتَّي
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َحذٔیثٔ ُی َ٘اتِٔ َٗ ٥ِ ُُٜ٠و ْٔ ٦ػ َِ ُ
َ
اٟشیا َٗ ٔة اْلِ ُول َي َٓ َی ُِ ٨حو ََ ٩ِ ٣ص َزب ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وأَ َّ٣ا فٔي َّ
ک َب ٌِ ْف
اٟثاَ ٔ ٧ی ٔة َٓ َی ُِ ٨حو َب ٌِ ْف َویَ ِض َُ ٠
تُ ِٔ ٠ح ُ٘وص ُِ ٥ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓأ َّ٣ا فٔي ِّ َ
َ

َوأَ َّ٣ا فٔي َّ
و ٪أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ٢
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة َٓ ُی ِؼ َلَ ٤َُ ٠

رفعجنباسمرفنت،الخدنبییحی،س رینبمھارج،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلرضحتربدیہریضاہللاعتیل
ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس دحثی ںیم رفامای ہک مت ولگ اتقؽ رکف ےگ ایسی وقؾ ےس وج وھچیٹ
آوھکنں فایل وہیگ ینعی رتوکں ےس۔ مت اںیہن نیت رمہبت اہوکن ےگ اہیں کت ہک اںیہن زجریة ارعلب ےس اجالمؤ ےگ سپ یلہپ رمہبت
اہےنکن ںیم وج اؿ ںیم ےس اھبگ اجےئ اگ فہ اجنت اپ اجےئ اگ۔ دفرسی رمہبت ںیم یھب ضعب اجنت اپاجںیئ ےگ افر ضعب الہک
وہاجںیئےگہکبجرسیتیرمہبتیھببسےکبسڑجےسااھکڑدےیئاجںیئےگ۔
رافی  :رفعجنباسمرفنت،الخدنبییحی،س رینبمھارج،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلرضحتربدیہریض

اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصبہاکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رصبہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 900

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارضً ،بذػ٤ذ بً ٩بذاٟوراث ،سٌیذ ب ٩ج٬٤ا ،٪حرضت ٣ش ٥٠ب ٩ابي بْکہ ٛہتے ہیں ٛہ
٣یں ےن اپ٨ے واٟذ ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َٔ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّذثَنٔي أَبٔي َح َّذث َ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٩ج َِ ٤ض َ

َ
اض ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔي بٔ َِائ ٕٔم
ْک َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي یُ َح ِّذ ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِ٨ز ٔ ُْ َ ٧ ٢
ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩أبٔي بَ ِ َ
یَٗ ٩ا َ ٢ابِ َُ ٩ی ِحیَي
رس َیِٜثَُُ أَ ِصَ ُ٠ضا َو َتُٜو ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َِ ٣ؼارٔ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ص َة ً ٔ َِ ٨ذ ِ َ ٧ضز ٕیُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط د ٔ ِج َُ ٠ة َیُٜو َُِ ٠ًَ ٪یطٔ ٔج ِ ْ
ی َُش ُّ٤وُ َ ٧ط ا َِ ٟب ِ َ
رع ُ
اق ا ُِ ٟو ُجوظ ٔ ٔػ َِا ُر اْلِ َ ًِي ُ ٔن
ا ٪فٔي ٔ ٔ
َٗا َ ٢أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َو َتُٜو ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َِ ٣ؼارٔ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓإٔذَا ک َ َ
آَخ اٟزَّ َ٣ا َٔ ٪جا َئ بَُ٨و َٗ ُِ ٨ل َورا َئ ٔ َ
رف ُ ٚأَصَِ ُ٠ضا ث َ ََل َث َٔ
و٪
َحتَّي َی ِ٨زُٟٔوا ًََّ َي َط ِّم اِ ٨َّ ٟضز ٔ َٓ َی َت َ َّ
اب ا َِ ٟب َ ٔ
ِق َوا َِِّ َ َٟیَّةٔ َو َص َُٜ٠وا َو ٔ َِف َٗ ْة َیأ ِ ُْ ُذ َ
َف َِٕ ٔ ٚف َٗ ْة َیأ ِ ُْ ُذ َ
و ٪أَذَِ َ ٧
اٟظ َض َذا ُئ
ِٕ ُه ُضورٔص َِٔ ٥ویُ َ٘اتُٔ٠وُ َ ٧ض َِ ٥وص ُُِّ ٥
رفوا َو ٔ َِف َٗ ْة َی ِح ٌََ ُ٠
و ٪ذ ََرارٔیَّ ُض َِ ٠َْ ٥
ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٥و َُ َ ٛ

خ
دمحمنبییحینبافرس،دبعدمصنبدبعاولراث،،دیعسنب مھاؿ،رضحتملسمنبایبرکبہےتہکںیہہکںیمےناےنپفادلاوبرکبہریض
اہللاعتیلہنعےسانسفہایبؿرکےتےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریمیاتمےکھچکولگ،،اغطئ،،ںیمےسج
فہولگرصبہاکانؾدںیےگاکیرہنےکاپسارتںیےگےسج، ،دہلج،،اہکاجاتےہاسرپاکیلپوہاگاسیکآابدیزایدہوہیگافرفہ
املسمؿ اہمرجنیےکرہشفں ےکوہںےگدمحم نبییحیےتہک ںیہہکاوبرمعم ےنرفامایہک املسمونںےکرہشفںےک اہمرجنیوہں ےگ
بجآرخی زامہنآےئ اگ وت ونبوطنقرا(رتک)آںیئ ےگ وج وچڑے رہچفں فاےل افر وھچیٹ آوھکنںفاےل وہں ےگ اہیںکت ہک فہ

رہن ےک انکرے ارتںی ےگ وت اس ےک ابدنشے نیت رگفوہں ںیم رشتنم وہاجںیئ ےگ اکی رگفہ وت ولیبں یک دومں افر کشخ دیماین
العوقںوکڑکپےلاگ۔(زراتعںیمگلاجںیئےگ)افرالہکوہاجےئاگدفرسارگفہاینپاجونںےکےلےلاگ(اینپاج ںیناچبےن
ےکےیل)رفکاایتخررکےاگافررسیتاارگفہاینپافالدفںوکھٹیپےھچیپوھچڑدےاگافراؿےساتقؽرکےاگافرفہدہشاءوہںےگ۔
خ
رافی  :دمحم نب ییحی نب افرس ،دبعدمص نب دبعاولراث ،دیعس نب مھاؿ ،رضحت ملسم نب ایب رکبہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل
اوبرکبہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رصبہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 901

٣وسي ب ٩حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک
٣وسي ْیانٰ ،
راوی ً :بذاہلل ب ٩ػباحً ،بذاٌٟزیز بً ٩بذاٟؼ٤ذٰ ،

َّ
وسي بِ ٔ٩
َِک ُظ ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟؼَّ َٔ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي ا َِ ٟح َُّ ٨ان ََ أَ ًُِ ٤َُ ٠ط إَٔ ذ َ َ
صا
ص َ
إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط یَا أَُ َ ٧ص إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
و ٪أَ َِ ٣ؼ ّارا َوإ ٔ َّّ ِ ٣ٔ ٪
اض یُ َُ ِّ ٤
اب أ ُ ََ ٣زائ َٔضا
صةُ أَ ِو ا ِٟبُ َؼي ِ ََةُ َٓإ ٔ ِ ٪أََ ِ ٧ت ََ ٣ز ِر َت ب ٔ َضا أَ ِو َد َْ َِ ٠ت َضا َٓإٔیَّ َ
اک َوس َٔبا َْ َضا َو ٔ َلَکئ َ َضا َو ُسو َٗ َضا َوبَ َ
َٔ ٨ِ ٣ضا ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا َِ ٟب ِ َ
َق َد ّة َو َْ َ٨ازٔی َز
َو ًََِ ٠ی َ
ُو ٪ی ُِؼب ٔ ُح َ
ٕ َو َٗ ِو َْ ٦یبٔیت َ
ٕ َو َٗ ِذ ْٖ َو َر ِج ْ
ٔیضا َٓإُٔ َّ ٧ط یَُٜو ُ ٪ب ٔ َضا َْ ِش ْ
ک بٔ َـ َواح َ
وَ ٔ ٪

دبعاہللنبابصح،دبعازعلسینبدبعادمصل،ومٰیسایخط،ومٰیسنبرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکلرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اسن کشیب ولگ رہشفں وک آابد رکںی ےگ افر کشیب اؿ رہشفں ںیم اکی رہش ااسی ےہ ےسج
رصبہ ایریصبہاہک اجےئ اگسپ ارگوتاسےکاپسذگرے ایاسںیمدالخوہوتاسیکروطتب فایلزنیم ےسچبرکرانہ افراسیک الک
(ہگجاکانؾےہ)ےسافراسےکابزارفںےسافراسےکارماءےکدرفازفںےسےتچب رانہ۔افراہمترےافرپالزؾےہہکاسےک
الگنجتفاضمافتاکرخرکاناسےیلہکفاہںزنیمںیمدےنسنھ،رھتپربےنس،ززلےلفاعقوہےنذعابانزؽوہںےگافراکیوقؾ

راتذگرےیگافربجحبصوہیگوتفہدنبرافرزنخریوہاجںیئےگ۔
رافی  :دبعاہللنبابصح،دبعازعلسینبدبعادمصل،ومٰیسایخط،ومٰیسنبرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
رصبہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 902

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني ،حرضت ابزاہی ٥ب ٩ػاٟح ب ٩درہٛ ٥ہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن اپ٨ے واٟذ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ ٩د ٔ ِر َص َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي َی ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َحا ِّجي َن َٓإٔذَا َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ٢
َ٨َ ٟا إلٔ َي َج ِ٨بَِٔ َ ٥ِ ُٜقیَ ْة ُی َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا اْلِ ُب ُ َُّ ٠ة ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ی ِـ َ ٩ُ ٤لٔي ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪ی َُؼَّ َِّي لٔي فٔي َِ ٣شحٔ ٔذ ا َِّ ٌَ ٟظارٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن أَ ِو

أَ ِر َب ٌّا َو َی ُ٘و ََ ٢ص ٔذظ ٔ ْٔلَبٔي ص َُزیِ َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت َْٔ٠یَّٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ یَ ِب ٌَ ُث ِٔ ٣َ ٩ِ ٣شح ٔ ٔذ ا َِّ ٌَ ٟظارٔ
ئ بَ ِذ ٕر َُيَُِص َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ُذ ٔ٤َّ ٣ا َیَّٔي اِ ٨َّ ٟض َز
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُط َض َذا َئ ََ َی ُ٘ ُوُ ٍَ ٣َ ٦ط َض َذا ٔ

دمحم نب ینثم ،رضحت اربامیہ نب اصحل نب درمہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک مہ ولگ جح ےک ےیل ےلچ
ااچکن اکی صخش فاہں ںیمہ الم افر مہ ےس ےنہک اگل ہک اہمترے اکی رطػ اکی اگؤں ےہ ےسج اہلب ےتہک ںیہ مہ ےن اہک ہک اہں۔ فہ
ےنہک  ےگ ہک مت ںیم ےس وکؿ ریمے ےیل اس ابت یک امضتنداتی ےہ ہک فہ دجسم اشعء ںیم دف ای اچر راعکت زپےھ افر ویں ےہک ہک ہی
اوبرہریہر یضاہللاعتیلہنع ےکےیلںیہ(ینعیاؿاکوثاب اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعوک شخبدےہی ےنہکفاےلوخد اوبرہریہریض
اہللاعتیلہنعںیہ۔)ویکہکن ںیمےناےنپوبحمبیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہہککشیباہللاعتیلدجسماشعءےسایقتمےکدؿ
دہشاء ںیجیھب ےگ افر دہشاء دبر ےک اسھت اؿ ےک العفہ وکیئ افر ڑھکا ںیہن وہاگ ، ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دجسم رہن ےس یلم وہیئ
ےہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،رضحتاربامیہنباصحلنبدرمہےتہکںیہہکںیمےناےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہشبحےکایبؿںیم
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ہشبحےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 903

٣وسي ب ٩جبيَ ،ابوًا٣ہ ب ٩س ١٬ب ٩ح٨یٕ ،حرضت ًبذاہلل ب٩
راوی ٗ :اس ٥ب ٩اح٤ذ بِذادی ،ابوًا٣ز ،ز٫زب٣ ٩ح٤ذٰ ،
ً٤ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

وسي بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ١
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤ذ ا َِ ٟب ِِ َذاد ٔ ُّی َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ٩ز َصي َِ ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِ ٣ُ ٩
بِ َٔ ٩حٕ ٔ ٨
یٕ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِتزُ ُٛوا ا َِ ٟح َبظَ َة َ٣ا َت َز ُٛو َُٓ ٥ِ ٛإَّٔ٧طُ ََ َی ِش َت ِ ٔ
ْخ ُد َ٨ِ ٛزَ

اٟش َو ِی َ٘ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َبظَ ةٔ
ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ إ ٔ ََّ ذُو ُّ

َ
اقمس نب ادمح دغبادی ،اوباعرم ،زرھنب دمحم ،ومٰیس نب ریبج ،اوباعہم نب ھل نب فینح ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل اعتیل ہنع
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایہکبجکتالہہشبحںیہمتوھچڑےرںیھک(ھچکںیہک
ہن) وتمتیھباںیہنوھچڑدف(اؿےکاحؽرپ)اسےیلہکہبعکےکادنر(دموفؿ)زخاےنوکںیہناکنےلاگوکیئوساےئوھچیٹڈنپویلں
فاےلیشبحےک۔
َ
رافی  :اقمس نب ادمح دغبادی ،اوباعرم ،زرھنب دمحم ،ومٰیس نب ریبج ،اوباعہم نب ھل نب فینح ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل
اعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ہشبحےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 904

راوی ٣ :و ١٣ب ٩ہظا ،٦اس٤اًی ،١ابوحیا ٪تیَّم ،حرضت ابوزرًہ

ا ٪بٔا ِ٤َ ٟذٔی َ٨ةٔ
َّا ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
رف إلٔ َي َِ ٣ز َو َ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔي َحی َ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة َٗا ََ ٢جا َئ َن َ ْ

ت أَ َّ ٪أَ َّوََ ٟضا َّ
ٓ ََشٌُ ٔ٤و ُظ یُ َح ِّذ ُث فٔي ِاْل َیا ٔ
صٓ ُِت إلٔ َي ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓ َح َّذث ِ ُت ُط َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ َ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ١
اٟذ َّجا َُٗ ٢ا ََٓ ٢ا ِن َ َ
َخو ّجا كُُ٠و َُ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا أَ ِو َّ
َط ِیئّا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َِ ٢اْلیَا ٔ
اٟذابَّ ُة ًََّ َي
ت ُُ
َ
َخو ّجا
َخی ًََّ َي أَثَز ٔ َصا َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ َوک َ َ
ا٨َّ ٟا ٔ
ِقأ ُا ِلُٜت َُب َوأَ ُه ُّ ٩أَ َّو َُ ٟض َ٤ا ُ ُ
ض ُؿ ّحي َٓأیَّ ُت ُض َ٤ا کَاِ َ ٧ت َٗ ِب ََ ١ػاحٔبَت َٔضا َٓاْلِ ُ ِ َ
اَ ٪ی ِ َ
كُُ٠و َُ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا
وملمنباشہؾ،اامسلیع،اوبایح ؿیمیت،رضحتاوبزرہعرفامےتںیہہکدنچارفاددمہنی ہبیطںیمرمفاؿےکاپس آےئوتاوہنں ےن
اےسانسہکفہالعامتایقتمےکابرےںیمدحثیایبؿرکراہےہہککشیبیلہپالعامتدراجےہ۔رافی(اوبزرہع)ےتہکںیہہکںیم
رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمعف ےک اپس الچ افر اؿ ےس ہی ایبؿ ایک وت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای اس ےن فہ ھچک
ںیہناہکہکوجںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہککشیبایقتمیکالعامت
ںیمےسیلہپوسرجاکرغمبےسولطعوہانےہایدایةاال رضاکانلکنولوگںرپاچتشےکفتق۔وتدفونںںیمےسوجیھبےلہپوہیگ
اےنپاسیھتےسوتدفرسیوفرااسےکدعبوہیگ۔دبعاہللریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہافرفہبتک(امسفہیوتراتفالیجنفریغہ)زپاھ
رکےتےھتریماایخؽہیےہہکدفونںںیمےسیلہپاشنینوسرجاکرغمبےسولطعوہانےہ۔
رافی  :وملمنباشہؾ،اامسلیع،اوبایحؿیمیت،رضحتاوبزرہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ

ہشبحےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 905

راوی ٣ :شذد٨٫ ،ادٌ٣ن ٰي٣ ،شذد ،ابواحوؾَ ،فات ٓزازً ،ا٣ز ب ٩واث٠ہ٨٫ ،اد ،ابوكیٔ ،١حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ ب ٩اسیذ أِٟاری

ات ا َِ٘ ٟزَّا ُز ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩واث ٔ ََ ٠ة َو َٗا ََ ٢ص َّ٨ا ْد ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو َص َّ٨ا ْد ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّذثَ َ٨ا َفُ َ ْ
َغ َٓ ٕة َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَبٔي ُّ
اٟلٔ َِی ُٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِی َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔی ٕذ ا َِِٟٔٔار ِّٔی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُٗ ٌُو ّدا َ َ ٧ت َح َّذ ُث فٔي ه ِٔ ُ ِّ١
و ٪أَ ِو َ ٩َِ ٟت ُ٘ َوَّ ٦
ِکَ٧ا َّ
و٪
اٟشا ًَ َة ٓ ِ
اٟشا ًَ ُة َحتَّي َیَ ُٜ
َار َتٔ ٌََ ِت أَ ِػ َواتُ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩َِ ٟ ٥َ ٠تَ ُٜ
ٓ ََذ َ ِ
ت كُُ٠و َُ َّ
ود َو َّ
َخو ُد َّ
ْش آیَا ٕ
اٟذ َّجا َُ ٢وً َٔیسي ابِ ُِ ٣َ ٩زیَ َ٥
ود َو َ٣أ ِ ُج َ
َخو ُد یَأ ِ ُج َ
َٗ ِبََ ٠ضا ًَ ِ ُ
اٟذابَّ ٔة َو ُ ُ
اٟظ ِٔ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َو ُ ُ
اٟذ َْا َُ ٪وثَ ََلثَ ُة ُْ ُش ٕ
ْخ ُد ْ َ ٧ار ٔ٩ِ ٣
ٕ بٔا ِٔ ِ ٤َ ٟ
آَخ ذََ ٔ ٟ
َو ُّ
ْش َٔ ٚو َْ ِش ْ
ٕ بٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو َْ ِش ْ
وٖ َْ ِش ْ
ک َت ِ ُ
ٕ ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ ا َِ ٌَ ٟز ٔب َو ٔ ُ
ا َِ ٟی ٌَِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٩ٔ ٤ز ٔ ًَ َذ َٕ ٪ت ُش ُ
ْش
اض إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟح َ ٔ
و ٚاَ ٨َّ ٟ
دسمد،انھد،دسمد،اوباوحص،رفاتزفاز،اعرمنبفاہلث،انھد،اوبطیفل،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعنبادیساافغلری ےتہک
ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رجحہ رابرک ےک اسہی ںیم ےھٹیب وگتفگ رک رےہ ےھت وت مہ ےن ایقتم اک ذرک ایک
سب رامریآفازںی دنلبوہںیئگانچہچنروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ہک رہسگایقتم ںیہنوہیگایرفامایاقمئ ںیہنوہیگ
اہیں کت ہک اس ےس ےلہپ دس العامت اظرہ وہں یگ۔ وسرج اک رغمب ےس ولطع وہان۔ دایة االرض اک انلکن۔ ایوجج فاموجج اک انلکن۔
ٰیسیع نبرممی اکزنفؽ۔دوھاں۔نیت ہگجزنیماکدانسنھ۔ اکیرغمبںیم۔ اکی رشمؼ ںیم۔اکیزجریہرعبںیم۔ افراؿ ےک
بسےکآرخںیمنمیںیمدعؿیکرہگایئےس۔اکیآگےلکنیگوجولوگںوکرشحمیکرطػاہےکنیگ۔
رافی  :دسمد ،انھدم ٰ
عبی ،دسمد ،اوباوحص ،رفات زفاز ،اعرم نب فاہلث ،انھد ،اوبطیفل ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب
ادیساافغلری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ہشبحےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 906

راوی  :اح٤ذ ب ٩ابوطٌیب رحاِي٣ ،ح٤ذ بٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ ،ابوزًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ُط ٌَ ِیبٕ ا َِّ َ ٟ
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ُٔ ٟـ ِی َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ار َة ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اٟشا ًَ ُة َحتَّي َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ُ٘ ُوَّ ٦
اض آ َ٩ِ ٣َ ٩َ ٣
اٟظ ُِ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َٓإٔذَا كَِ ٌََ ٠ت َو َرآصَا اُ ٨َّ ٟ

 ١أَ ِو ََ ٛش َب ِت فٔي إ ٔ َی٤اَ ٔ ٧ضا َْي ِ َّا ِاْلیَ َة
ًََِ ٠ی َضا ٓ ََذ َ
اک ح ٔي َن ََ یَ َِ ٍُ َٔ ٨نٔ ِّشا إ ٔ َی٤اَُ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜآ َِ ٨َ ٣ت ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ

ادمح نب اوببیعش رحاین ،دمحم نب لیضف ،امعرہ ،اوبزہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکایقتماقمئںیہنوہیگاسفتقکت بجکتہکوسرجرغمب ےسولطعہنوہاجےئسپ بجفہ(رغمب
ےس) ولطع وہاجےئ اگ افر ولگ اےس دھکی ںیل ےگ وت زنیم رپ رےنہفاےل اس رپ اامیؿ الںیئ ےگ۔ فہ ااسی فتق وہاگ ہک یسک سفن وک
اساکاامیؿعفنںیہندےاگوجہکےلہپےساامیؿہنالایاھتاسےناامیؿیکاحتلںیموکیئیکینںیہنامکیئیھت۔
رافی  :ادمحنباوببیعشرحاین،دمحمنبلیضف،امعرہ،اوبزہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درایےئرفاتاکزخاہناکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
درایےئرفاتاکزخاہناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 907

راوی ً :بذاہلل ب ٩سٌیذ ٨ٛذیً٘ ،بہ بْ ٩اٟذ طٜوِيً ،بیذاہللْ ،بیب بً ٩بذاٟزحْٔ ،٩٤ؽ بً ٩اػ ،٥حرضت ابوہزیزہ

رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا ِل ٔ٨ِ ٜذ ُّٔی َح َّذثَنٔي ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َّ
اٟشُٜوِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ ًَ ُِْ ٩ب َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
رس ًَ ِ٨ِ َٛ ٩ز ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ
رف ُ
َحٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ات أَ َِ ٪ی ِح ٔ َ
ک ا َِ ُ ٟ

رض ُظ ٓ َََل َیأ ِ ُْ ِذ ٔ٨ِ ٣طُ َط ِیئّا
ٓ َََ ٩ِ ٤ح َ َ

د
دبع اہلل نب دیعس دنکی ،ہبقع نب اخدل وکشین ،دیبع اہلل ،بیبخ نب دبعارلنمح ،فص نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقبی ےہ ہک درایےئ رفات وسےن ےک زخاونں ےس رھب اجےئ
سپوجفاہںاحرضوہفہاسزخاہنںیمےسھچکہنےل۔
د
رافی  :دبعاہلل نب دیعس دنکی ،ہبقع نب اخدل وکشین ،دیبعاہلل ،بیبخ نب دبعارلنمح ،فص نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
درایےئرفاتاکزخاہناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 908

راوی ً :بذاہلل ب ٩سٌیذ ٨ٛذیً٘ ،بہ ابْ ٩اٟذً ،بیذاہلل ،ابوز٧اد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حـور
اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا ِل ٔ٨ِ ٜذ ُّٔی َح َّذثَنٔي ًُ ِ٘ َب ُة َی ٌِنٔي ابِ ََْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَنٔي ًُب َ ِی ُذ اہللٔ ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َّ
رس ًَ َِ ٩ج َب َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ذصَبٕ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط إَٔ أََّ٧طُ َٗا َ ٢یَ ِح ٔ ُ
دبع اہلل نب دیعس دنکی ،ہبقع انب اخدل ،دیبع اہلل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےسیہیدحثیلقنرکےتںیہاسرفؼےکاسھتہکرفاتوسےنےکاہپڑےسرھباجےئاگ۔
رافی  :دبعاہلل نب دیعس دنکی ،ہبقع انب اخدل ،دیبعاہلل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽےکےنلکناکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 909

راوی  :حش ٩ب٤ً ٩زو ،جزیز٨٣ ،ؼور ،حرضت ربعي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩رحاغ

غ َٗا َ ٢ا ِج َت َُ ٍَ ٤ح َذ ِی َٔ ُة َوأَبُو َِ ٣ش ٌُود ٕ َٓ َ٘ا َُ ٢ح َذ ِی َٔ ُة
رحا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّي بِ َٔ ٔ ٩
َْلََ٧ا ب ٔ َ٤ا ََّ ٍَ ٣
َحا ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ َوِ َ ٧ض ّزا َٔ٧ ٩ِ ٣ارٕ ٓ ََّأ ٟذی َت َز ِو َ ٪أََّ٧طُ ْ َ ٧ار َ٣ائْ َو َّأ ٟذی َت َز ِو َ ٪أََّ٧طُ َ٣ائْ
اٟذ َّجا ٔ ٢أَ ًِ َ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠طُ إ ٔ ٌََّ ٣َ ٪طُ بَ ِ ّ
َ
ْش ِب َّٔ ٩ِ ٣أ ٟذی َی َزی أَُ َّ ٧ط ْ َ ٧ار َٓإُٔ َّ ٧ط َس َیحٔ ُذ ُظ َّ ٣
ائ َٗا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُود ٕا َِ ٟب ِذر ُّٔی
ْ َ ٧ار ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِد َر َک ذََ ٔ ٟ
ک َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ َرا َد ا ِ٤َ ٟا َئ ََِٓ ٠ی ِ َ
َص ََ ٜذا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٢
نسح نب رمعف ،رجری ،وصنمر ،رضحت رہ ی ریض اہلل اعتیل ہنع نب رحاش ےتہک ںیہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت
انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع دفونں ںیہک اےھٹک وہےئگ وت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم داجؽ ےک اسیھت وک اس ےس
زایدہ اجاتن وہں ہک اس ےک اسھتدرای وہاگ اپین اک افر اکی آگ یک رہن وہیگ۔ سپ سج وک مت دوھکی ےگ ہک فہآگ ےہ اےس رقنعبی
اپیناپؤےگاوبوعسمددبریریضاہللاعتیلہنعےناہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحانسےہ۔
رافی  :نسحنبرمعف،رجری،وصنمر،رضحترہ یریضاہللاعتیلہنعنبرحاش

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

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 910

راوی  :ابووٟیذكیاٟسي ،طٌبہٗ ،تادہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رسو ٢اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ٣َ ٢ا بٌُ َٔث ٔ َ ٧ب ٌّي إ ٔ ََّ َٗ ِذ أََ ِ ٧ذ َر أ ُ ََّ ٣تطُ َّ
اب أَ ََ َوإُٔ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوإ ٔ ََّ ٪ربََِّ ٟ ٥ِ ُٜی َص بٔأ َ ًِ َو َر َوإ ٔ َّ ٪بَي ِ َن
اٟذ َّجا َ ٢اْلِ َ ًِ َو َر ا ِل ََّ ٜذ َ
اَف
ًَ ِی َِ ٨یطٔ َِٜ٣تُوبّا ک َ ٔ ْ
اوبفدیلایطیسل،ہبعش،اتقدہ،رضح تاسننبامکلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدحثیایبؿرکےتںیہہکآپےنرفامایہک
وکیئیبن ںیہنوعبمثںیہن ایکایگ رگہیہکاسےناینپ اتموکداجؽےسڈراای وجہک اکانےہافروھجاٹےہربخدار ےکشفہاکان ےہ
افرکشیباہمترارپفرداگراکانںیہنےہافرکشیباسیکدفونںآوھکنںےکدرایمؿاکرفاھکلوہاےہ۔
رافی  :اوبفدیلایطیسل،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہ

حذیث 911

رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ک ٖ ر
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعشےسیہیدحثیرمفیےہہکفہےتہکںیہہکداجؽیکآوھکنںےکدرایمؿ،ک،ػ،ر،اھکلوہاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 912

راوی ٣ :شذدً ،بذاٟوارث ،طٌیب ب ٩حبحاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ

ِق ُؤ ُظ ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش٥ٕ ٔ ٠
َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا ََ ٢ی ِ َ

دسمد ،دبعاولارث ،بیعش نب بحب ،رضحت اسن نب امکل ےس اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ
ہکآپےنرفامایہکاےس(رفکوک)رہاملسمؿزپھےکساگ۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،بیعشنببحب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 913

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١جزیز ،ح٤یذ ب ،١٫ ٩ابود٤٫اء ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُذ بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي َّ
ا ٪بِ َ ٩حُ َؼي ِ ٕن یُ َح ِّذ ُث
اٟذص َِ٤ا ٔ
ئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ً َِٔ ٤ز َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س ٍَ ٔ٤ب ٔ َّ
اٟذ َّجا َٔ ٠ِ َٓ ٢ی ِ٨أ َ ًَ ِ٨طُ ٓ ََواہللٔ إ ٔ َّ ٪اٟزَّ ُج َََ ٟ ١یأِت ٔیطٔ َوص َُو یَ ِح ٔش ُب أََّ٧طُ
اٟظبُ َضا ٔ
اٟظبُ َضا ٔ
ت َص ََ ٜذا َٗا َ٢
ت أَ ِو ٤َ ٔ ٟا َی ِب ٌَ ُث بٔطٔ ُّٔ ٩ِ ٣
ُِ ٣ؤ َٔ َٓ ٩ْ ٣یتَّب ٔ ٌُ ُط ٔ٤َّ ٣ا یَ ِب ٌَ ُث بٔطٔ ُّٔ ٩ِ ٣
ومیس نب اامسلیع ،رجری  ،دیم نب الھؽ ،اوبدامھء ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنعایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس وج صخش یھب داجؽ یک آفاز ےنس وت اےس اچےیہ اس ےس دفر وہ اجےئ وت دخا یک مسق کشیب اکی آدیم اس ےک (داجؽ
ےک)اپسآےئاگافرفہہیامگؿرکےاگہکفہومنمےہوتاسیکاابتعرکےاگاسفہجےسہکاسےکاپساہبشتالیھپےنفایل
زیچںیوہںیگرفامایہکاسفہجےسہکفہشبھاتالیھپےئاگ۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،رجری ،دیمنبلھ،اوبدامھء،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 914

راوی  :حیوة ب ٩رشیح ،ب٘یہ ،بحيَْ ،اٟذ بٌ٣ ٩ذا٤ً ،٪زوب ٩اسود ،ج٨ازہ ب ٩ابوا٣یہ ،حرضت ًبادہ ب ٩ػا٣ت رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َود ٔ ًَ ُِ ٩ج َ٨ا َد َة بِ ٔ ٩أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة
رشیِ ٕح َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َح َّذثَنٔي بَ ٔحي َْ ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ذ َ
َح َّذثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
ًَ َِ ًُ ٩با َد َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ أَُ َّ ٧ط َح َّذثَ ُض ِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إِِّٔي َٗ ِذ َح َّذث ِ ُتَّ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜ
یت
اٟذ َّجا َٔ ٢حتَّي َْ ٔظ ُ

أَ َِ ََ ٪ت ٌُِ٘ٔ٠وا إ ٔ َّٔ ٣َ ٪شیحَ َّ
وض ا ٌَِ ٟي ِ ٔن َِ ٟی َص ب ٔ َ٨ات ٔ َئ ٕة َو ََ َح ِح َزا َئ َٓإ ٔ ِ ٪أ ُ ِٟب ٔ َص
اٟذ َّجا َٔ ٢ر ُج ْٔ َٗ ١ؼي َْ أَ ِٓ َحخُ َج ٌِ ْذ أَ ًِ َو ُر َِ ٣ل ُُ ٤
ًََِ ٠یَٓ ٥ِ ُٜا ًِ٤َُ ٠وا أَ ََّ ٪ربََِّ ٟ ٥ِ ُٜی َص بٔأ َ ًِ َو َر َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َود ٔ َولٔي ا َِ َ٘ ٟـا َئ
ویحۃنبرشحی،ہیقب،ریحب،اخدلنبدعماؿ،رمعفنب اوسد،انجزہنباوباہیم،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتیلہنعےنایبؿایک
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہککشیبںیمںیہمتداجؽےکابرےںیمربخدےاکچوہںاہیںکتہکےھجمہیوخػ
وہاہکںیہکمتہیہنھجمسوھٹیبہکحیسمداجؽیئکولگںیہفہ وت تسپدق،رگنھگایےلابؽفاال اکانےہسجیکاکیآھکنیٹموہیئےہہنوت
تہبافیچنافرہنابلکلادنریسھگےہرھپیھبارگںیہمت(اسوکاچنہپےننںیم)اابتشہوہاجےئوتہیاجؿروھکہککشیب اہمترارپفرداگر
اکانںیہنےہ۔اامؾاوبداؤدےتہکںیہہکرمعفنباالوسدفایلاضقءےھت۔
رافی  :ویحۃنبرشحی،ہیقب،ریحب،اخدلنبدعماؿ،رمعفنباوسد،انجزہنباوباہیم،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 915

راوی  :ػٔوا ٪ب ٩ػاٟح د٣ظقي ٣ؤذ ،٪وٟیذاب ٩جابز ،یحیي ب ٩جابز كائيً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩جبيَ ب ٩نٔيَ ،حرضت ٧واض
ب ٩سٌ٤ا ٪اََٟلِي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َح َّذثَنٔي یَ ِحیَي بِ َُ ٩جابٔز ٕ َّ
َح َّذثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ِّ
اٟلائ ُّٔي ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ
َِک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض بِ َٔ ٩س َِ ٌَ ٤
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٔ بِ ٔ ٩نُ َٔي َِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩اَّ ٨َّ ٟوا ٔ
ا ٪ا ََِ ٔ َٟلب ٔ ِّي َٗا َ ٢ذ َ َ
َ
َّ
ْخ ِد َوَِ ٟش ُت ٓ ٔیَٓ ٥ِ ُٜا ِ٣زُ ْؤ َححٔی ُخ َن ِٔ ٔشطٔ َواہللُ َْٔ٠ی َٔتٔي ًََّ َي
ْخ ِد َوأََ٧ا ٓ ٔیَٓ ٥ِ ُٜأَ٧ا َححٔی ُحطُ ُدوَ ٥ِ َُٜ٧وإ ٔ َِ ٪ی ِ ُ
اٟذ َّجا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢إ ٔ ِ ٪یَ ِ ُ
ق
ِقأِ ًََِ ٠یطٔ ٓ ََوات ٔحَ ُس َورة ٔ ا ِلِ َٜض ٕٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا ٔج َو ُار ُٔٓ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛت ِ َ٨تٔطٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا َو َ٣ا َِ ٟب ُثطُ فٔي اْلِ َ ِر ٔ
کُِ ٣ُ ِّ١ش ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ٕ ٔ ٠أَ ِد َر َُ ٛط َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی ِ َ
و ٪یَ ِو ّ٣ا یَ ِو َْ َٛ ٦ش َٕ ٨ة َو َی ِو َْٛ ٦ظَ ِضز ٕ َویَ ِو ُْ َٛ ٦ح ُٕ ٌَ ٤ة َو َسائٔزُ أَیَّا ٔ٣طٔ َٛأَیَّا ٔ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٣ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا ا َِ ٟی ِو َُّ ٦أ ٟذی
َٗا َ ٢أَ ِر َب ٌُ َ

رشق ٔ َّي
ََ ٛش َٕ ٨ة أَ َتِٜٔٔی َ٨ا ٓ ٔیطٔ َػ ََلةُ یَ ِوَ ٕ ٦وَِ ٟی َٕ ٠ة َٗا َ ََ ٢ا ِٗ ُذ ُروا َُ ٟط َٗ ِذ َر ُظ ث ُ ََّ ٥ی ِ٨ز ٔ َُٔ ً ٢یسي ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََ ٨ِ ٔ ً ٥ذ ا َِ ٨َ ٤َ ٟارة ٔ ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
ئ َِ
اب ٕ ٓ ُٟذ ٓ ََی ِ٘ ُتُ٠طُ
د ٔ َِ ٣ظ َُ َٓ ٙی ِذرٔ ُُ ٛط ً ٔ َِ ٨ذ بَ ٔ
وفصاؿ نباصحلدیقشمؤمذؿ،فدیلانباجرب،ییحینباجربعایئ،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،،رضحتوناسنباعمسؿاالکلینریض
اہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن داجؽاکذرک رکےت وہےئرفامایہکارگفہ الکنوترھپ ںیماساک تجح
رکےن فاال وہ ں اگ اہمترے العفہ (اہمتری رطػ ےس) افر ارگ ریمے دعب الکن وت رہ صخش وخد یہ اس اک تجح رکےن فاال وہاگ افر اہلل
اعتیلرہاملسمؿےکافرپریمےہفیلخںیہسپمتںیمےسوجاےساپےئوتاسےکافرپوسرةفہکیکادتبایئآایتزپںیاسےیل
ہکفہآایتداجؽےکہنتفےساہمتری انپہاگہںیہمہےنرعضایکہکفہزنیمرپبککترےہاگ؟رفامایہکاچسیلدؿکتاکیدؿ
اکیاسؽےکرباربوہاگہکافراکیدؿاکیامہےکرباربافراکیدؿہعمج(وپرےہتفہ)ےکرباربافرہیقبامتؾدؿاہمترےاایؾیک
رطحوہںےگمہےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسہیوجاکیاسؽاکاکیدؿوہاگایکاسںیمرامرےےیلاکی
یہدؿراتیکامنزںیاکیفوہںیگرفامایہکںیہنہکلباسدؿےکاابتعرےسادنازہرکانیلرھپٰیسیعنبرممیانزؽوہںےگاجعمدجسم
دقشمےکرشمیقدیفسانمرہرپافرفہاےس(داجؽوک)اببدلےکرقبیاپںیئےگوتاےسلتقرکدںیےگ۔
رافی  :وفصاؿ نب اصحل دیقشم ؤمذؿ ،فدیلانب اجرب ،ییحی نب اجرب عایئ ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،رضحت وناس نب اعمسؿ
االکلینریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 916

راوی ً :یسي ب٣ ٩ح٤ذ ،ؿ٤زہ ،طیباِي٤ً ،ز بً ٩بذاہلل ،حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا َؿ َِ ٤زةُ ًَ َِّ ٩
اٟش ِی َباِ ٔ ِّي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َِک اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت ِٔ ٣ث َ٨َ ٌِ ٣َ ١ا ُظ
َو َسِ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َوذ َ َ
یسیع نب دمحم ،رمضہ ،ابیشین ،رمع نب دبع اہلل ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس رطح رمفی ےہ افر امنزفں اک ذرک یھب ایس
رطحےہ۔
رافی  :یسیعنبدمحم،رمضہ،ابیشین،رمعنبدبعاہلل،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 917

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز٤٫ ،اٗ ،٦تادہ ،سا ٥ٟب ٩ابوجٌذٌ٣ ،ذا ،٪حرضت ابواٟذرداء كي حذیث

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ َِ ٩حذٔیثٔ أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔذ ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ذ َ
َّ
ْش آ َیا ٕ
ت ٔ ٩ِ ٣أَ َّو ُٔ ٢س َورة ٔ ا ِلِ َٜض ٕٔ ًُ ٔؼ َٔٓ ٩ِ ٣ٔ ٥ت ِ َٔ ٨ة
اٟذ ِر َدا ٔ
ئ َی ِزؤیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حٔ َٔى ًَ ِ َ

اٟذ َّجا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذا َٗا َ ٢صٔظَ ْاَّ ٦
َّ
اٟذ ِست َُوائ ُّٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة إ ٔ ََّ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢حٔ َٔى َٔ َْ ٩ِ ٣وات ٔٔیُ ٥س َورة ٔا ِلِ َٜض ٕٔ و َٗا َ٢
َخ ا ِل َِ ٜض ٕٔ
ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ٔ ٩ِ ٣آ ٔ ٔ
صفحنبرمع،امھؾ،اتقدہ،اسملنباوبدعج،دعماؿ،رضحتاوبادلرداءیکدحثیےسرفاتیرکےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجصخشےنوسرہفہکیکادتبایئدسآایتظفحںیکوتفہداجؽےکہنتفےسوفحمظرکدایاجےئاگاامؾاوبداؤد
رفام ےت ںیہ ہک ایس رطح اشہؾ ادلوتسایئ ےن اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ وساےئ اوہنں ےن اہک ہک سج ےن وسرة
فہکیکآرخیآایتایدںیکہکبجہبعشےناینپرفاتیںیموسرةفہکےکآرخاکذرکایکےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،امھؾ،اتقدہ،اسملنباوبدعج،دعماؿ،رضحتاوبادلرداءیکدحثی

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

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
داجؽےکےنلکناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 918

راوی ٫ :ذبہ بْ ٩اٟذ٤٫ ،ا ٦ب ٩یحیي ٗ ،تادہً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩آد ،٦حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ رسو ٢اہلل ػَّي
اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا ص ُِذبَ ُة بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا صَ َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِحیَي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩آ َد َ ٩ِ ًَ ٦أَب ٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ

َارع ُٓو ُظ َر ُج ِْ ٣َ ١زبُو َْ إلٔ َي ا ُِ ٟح َِ ٤زة ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص بَ ِینٔي َوبَ ِی َُ ٨ط ٔ َ ٧ب ٌّي َی ٌِنٔي ً َٔیسي َوإُٔ َّ ٧ط َ٧از َْٔٓ ٢إٔذَا َرأَیِت ُُ٤و ُظ ٓ ِ ٔ
َ
١
َوا ِٟب َ َی ٔ
یب َو َی ِ٘ ُت ُ
ْط َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ی ُٔؼ ِب ُط بَ َُ َٓ ١ْ ٠ی َ٘ات ٔ ُ
اض ًََّ َي ِاْل ٔ ِس ََلََ ٓ ٔ ٦ی ُذ ُّ ٚاٟؼَّ َ ٔ ٠
 ١اَ ٨َّ ٟ
ص َتي ِ ٔن َٛأ ََّ ٪رأِ َس ُط َی ِ٘ ُ ُ
اق بَي ِ َن َُ َّ ٤َ ٣
ک ا ِٔ ٤َ ٟشیحَ َّ
ق
اٟذ َّجا َََ ٓ ٢ی ُِ ُٜ٤ث فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ک اہللُ فٔي َز َ٣أ٧طٔ ا ِ ١َ ٠َ ٔ٤ٟک ُ ََّ ٠ضا إ ٔ ََّ ِاْل ٔ ِس ََل ََ ٦ویُ ِضُ ٔ ٠
ا ِٟخ ٔ ِ٨ز ٔ َیز َو َی َـ ٍُ ا ِٟحٔزِ َی َة َویُ ِضُ ٔ ٠
و٪
أَ ِر َبٌٔي َن َس َّ ٨ة ث ُ َّ ٥یُ َت َوفَّي َٓ ُی َؼَّ ِّي ًََِ ٠یطٔ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
 ،دھہب نب اخدل ،امھؾ نب ییحی ،اتقدہ ،دبعارلنمح نب آدؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک ریمے افرٰیسیع ہیلع االسلؾ ےکدرایمؿ وکیئ یبن ںیہن وہاگ افر کشیب فہ
ارتںیےگسپبج متاںیہن دوھکیوتاںیہنناچہؿولہکفہ رسخفدیفسرگنےکدرایمینرگنےکرمد ںیہدرایمےن دقفاقتم ےک
ںیہوگایہکاؿاکرسکپٹراہوہاگاپینےسارگہچفہرتںیہنوہاگسپفہولوگںےساالسؾرپاتقؽرکںیےگ۔بیلصوکوتڑدںیےگافر
زنخری وک لتق رکںی ےگ افر زجہی وموقػ رکدںی ےگ افر اہلل اعتیل اؿ ےک زامہن ںیم امتؾ اوقاؾ ذمابہ وک الہک رکدںی ےگ وساےئ
االسؾ(افراملسمونں)ےکافرحیسمداجؽوکیھبالہکرکدںیےگرھپداینںیماچسیلربسکترںیہےگرھپااقتنؽرکاجںیئےگافر
املسمؿاؿرپامنزانجزہزپںیےگ۔
رافی ،  :دھہب نب اخدل ،امھؾ نب ییحی  ،اتقدہ ،دبعارلنمح نب آدؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسجہسےکایبؿںیم
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
اسجہسےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 919

راوی  :نٔیَّيً ،ث٤ا ٪بً ٩بذاٟزح ،٩٤ابوذئب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ٓاك٤ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٨ت ٗیص رسو ٢اہلل
ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص

ا ٪یُ َح ِّذثُٔ٨یطٔ
َخ َة ذ َ
َخ َد َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧طُ َح َب َشنٔي َح ٔذیثْ ک َ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة ث ُ ََّ َ ٥
َخ ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ َ
َتْ ٔ٤یَّ ٥
اس ُة
ا ٪فٔي َجز ٔ َیزة ٕ َٔ ٩ِ ٣جزَائ ٔز ٔا َِ ٟب ِ ٔ
اٟذار ُّٔی ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ١ک َ َ
َح َٓإٔذَا أََ٧ا بٔا َِ ٣زأَة ٕ َت ُح ُّز َط ٌِ َز َصا َٗا َ٣َ ٢ا أَِ٧تٔ َٗاَِ ٟت أََ٧ا ا َِ ٟح َّش َ
ص َٓأ َ َت ِی ُت ُط َٓإٔذَا َر ُج َْ ١ی ُح ُّز َط ٌِ َز ُظ َُ ٣شَِ ٠ش ْ ١فٔي اْلِ َُ ََِل َٔ ٢ی ِ٨زُو ٓ ٔ َامی بَي ِ َن َّ
ق َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٩ِ ٣
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ک ا ِٔ ِ َ٘ ٟ
اذِ َص ِب إلٔ َي ذََ ٔ ٟ
أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أََ٧ا َّ
َاک َْي ِ َْ َُ ٟض ِ٥
َخ َد ٔ َ ٧ب ُّي اْلِ ُ ِّ٣یِّي َن َب ٌِ ُذ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَكَاًُو ُظ أَ َِ ًَ ٦ؼ ِو ُظ ُُِٗ ٠ت بَ ِ ١أَكَاًُو ُظ َٗا َ ٢ذ َ
اٟذ َّجا َُ َ ٢
بف
یلی،امثعؿنبدبعارلنمح،اوبذبئ،زرہی،اوبہملس،رضحتافہمطریضاہللاعتیلہنعتنبسیقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسرفاتیرکیتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیراتاشعءیکامنزاتریخیکرھپرھگےسابرہےلکنوترفامایہکےھجماکیابت
ےنوجمیمتداریاکیصخشےکابرےںیمھجمےسرکرےہےھترفکایل۔فہصخش دنمسرفںےکزجریفںںیم ےسیسکزجریہ ںیم
اھتفہاتہکےہہکااچکنںیماکیوعرتےکاسےنمایگوجاےنپابؽٹیسھگ ریہیھتفہےنہکاگلہکوتوکؿےہ؟اسوعرتےناہکںیم
اسجہس (داجؽ یک اجوسس وہں) وت اس لحم یک اجبن لچ سپ ںیم فاہں آای وت داھکی ہک اکی آدیم اےنپ ابؽ چنیھک راہ ےہ افر زریجنفں
ںیمڑکجاوہاےہزنیمفآامسؿےکدرایمؿالھچوکدراہےہںیمےناہکہکوتوکؿےہ؟فہےنہکاگلہکںیمداجؽوہںایکاویمںےکیبن

اظرہ وہےئگ ںیہ؟ ںیم ےن اہک ہک اہں وت ےنہک اگل ہک اوہنں ےن اس یک اعاتع یک ےہ ای انرفامین یک؟ ںیم ےن اہک ہک ںیہن ہکلب اس یک
اعاتعیکےہےنہکاگلہکفیہاؿےکےیلرتہبےہ۔
بف
رافی  :یلی ،امثعؿ نب دبعارلنمح ،اوبذبئ ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت افہمط ریض اہلل اعتیلہنع تنب سیقروسؽاہللیلص اہللہیلع
فآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
اسجہسےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 920

راوی  :ححاد ب ٩یٌ٘وبً ،بذاٟؼ٤ذ ،حشين ً ،٥٠ٌ٣بذاہلل ب ٩بزیذہً ،ا٣زب ٩رشحی ،١حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص

وب َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َ٤ذٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت حُ َش ِی ّ٨ا ا َِ ٥َ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َذ َة
َح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔي َی ٌِ ُ٘ َ
رشاح ٔی ََّ ١
اٟظ ٌِ ٔب ُّي ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت ُ٨َ ٣اد ٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا ًَا ٔ٣زُ بِ َُ َ ٩
َْخ ِج ُت ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یُ َ٨ادٔی أَ ِ ٪اٟؼَّ ََلةُ َجا ْٔ ٌَ ٣ة ٓ َ َ
وَ ٥َ ٔ ٟ ٪ج َُ ٌِ ٤تَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا اہللُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َت ُط َجََ ٠ص ًََّ َي ا َِ ٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟوص َُو َی ِـ َح ُ
ک َٗا ََ ٔ ٟ ٢ی ِ٠زَ ِ ٦ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا َٕ ٣ُ ٪ؼ ََّل ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ت ِذ ُر َ
َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢إِِّٔي َ٣ا َج َُ ٌِ ٤تَ ٔ ٟ ٥ِ ُٜزص َِب ٕة َوََ َرُ َِب ٕة َو َلَ ٩ِٔ ٜج َُ ٌِ ٤ت ٥ِ ُٜأَ ََّ ٪تّ ٔ٤امی َّ
صاً ٔ ٧یا َٓ َحا َئ ٓ ََبا َی ٍَ
اٟذار َّٔی ک َ َ
اَ ٪ر ُج َّل َن ِ َ
َوأَ ِسَ ٥ََ ٠و َح َّذثَنٔي َحذٔی ّثا َوآ َََّ ٙأ ٟذی َح َّذث ِ ُتَّ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜ
َحیَّ ٕة َ ٍَ ٣ث َ ََلث ٔي َن َر ُج َّل ٔ٩ِ ٣
اٟذ َّجا َٔ ٢ح َّذثَنٔي أَُ َّ ٧ط َرَ ٔ ٛب فٔي َسٔٔی َٕ ٨ة بَ ِ ٔ
َّ
اٟشٔٔی َ٨ةٔ
َق ِب َّ
َِ ٟخ َٕ ٥و ُج َذأَ ٌ٠َ َٓ ٕ ٦ب بٔض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤َ ٟو ُد َط ِض ّزا فٔي ا َِ ٟب ِ ٔ
َح َوأَ ِر َٓئُوا إلٔ َي َجز ٔ َیزة ٕ ح ٔي َن َِِ ٣ز ٔ ٔب اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َح َُ ٠شوا فٔي أَ ِ ُ

ٓ ََذ َُْ٠وا ا َِ ٟحز ٔ َیز َة َٓ ََ ٔ ٘٠ی ِت ُض َِ ٥دابَّ ْة أَصَُِ ٠ب َٛثٔي ََةُ َّ
اس ُة اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا إلٔ َي َص َذا اٟزَّ ُج ٔ ١فٔي
اٟظ ٌِز ٔ َٗاُٟوا َویَِٔ ٠ک َ٣ا أَِ٧تٔ َٗاَِ ٟت أََ٧ا ا َِ ٟح َّش َ
َص َذا َّ
رسا ًّا َحتَّي َد َْ ِ٨َ ٠ا
اٟذیِ َز َٓإُٔ َّ ٧ط إلٔ َي ََََْ ٔ ُ ٥ِ ٛبٔاْلِ َ ِط َوا َٔٗ ٚا َ٤َّ َٟ ٢ا َس َِّ ٤ت َ٨َ ٟا َر ُج َّل َ َٔف ِٗ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ َِ ٪تَ ُٜ
وَ ٪ط ِی َلاّ َ ٧ة َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ٔ َ
َّ
ِک ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َو َسأ َ َُ ٟض ِِ َ ٧ ٩ِ ًَ ٥خ ٔ١
اٟذیِ َز َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ أَ ًِوَ ُ ٥إ ٔ ِن َشا َٕ ٪رأَیِ َ٨ا ُظ َٗ ُّم َْ ِّ٘ ٠ا َوأَ َط ُّذ ُظ َوثَاّٗا َِ ٣ح ُ٤و ًَ ْة َی َذا ُظ إلٔ َي ًُُٔ٘٨طٔ ٓ ََذ َ َ

َُغ َو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي اْلِ ُم ِّ ِّي َٗا َ ٢إِِّٔي أََ٧ا ا ِٔ ٤َ ٟشیحُ َوإُٔ َّ ٧ط یُ َ
ْخو ٔد َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ
وط ُ
بَ ِی َش َ
ک أَ ِ ٪یُ ِؤذ ََ ٪ل ٔي فٔي ا ُِ ُ ٟ
اَ ٪و ًَ ًَِ ٩ي ِ ٔن ز َ َ
َح َّ
ْش َٔٗ ٚاَِ ٟت
ْش ٔ٣َ ٚا ص َُو ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َوأَ ِو َ٣أ َ ب ٔ َی ٔذظ ٔٗ ٔ َب َ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َح ا َِ ٟی َ ََ ٩ٔ ٤بَ َِ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ١ب ٔ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اٟظا ٔ ٦أَ ِو بَ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإُٔ َّ ٧ط فٔي بَ ِ ٔ
ا ٚا َِ ٟحذ َ
َحٔٔوِ ُت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َ
ٔیث
اجحجنبوقعیب،دبعادمصل،نیسحملعم،دبعاہللنبربدیہ،اعرمنبرش لی،رضحتافہمطتنبسیق یتہںیہہکںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکانمدییکآفازینسہکاکپراتاھتہکامنزعمجرکےنفایلےہ(بجامجتعاکفتقوہاتوتوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسہکدفرںیماکیانمدیہیآفازاگلاتہکاولصلاةاجمعة۔اتہکبساےھٹک وہاجںیئانچہچنںیمیلکنافرںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساسیکھتامنززپیھسپبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزوپریرکیلوتےتسنہوہےئربنمرپھٹیب ےئگ
افررفامایہکرہصخشاینپاجےئامنزوکالزؾڑکپےل(فںیہاھٹیبرےہ)رھپرفامای ہکایکںیہمتولعمؾےہہکںیمےنںیہمتویکںعمجایک
ےہ؟احصہبےنرعضایکہکاہللافرااکسروسؽیہزایدہرتہباجےتنںیہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہککشیبںیم ںیہمت
(دفزخےس)ڈراےنےئلیکای(تنجیکوتمعنںیک)رتبیغدالےنےکےیلعمجںیہنایک نکیلںیمےنںیہمتاسےیلعمجایکےہہکمیمت
داری اکی رصناین صخش ےھت فہ آےئ افر تعیب یک افر االسؾ ےل آےئ افر ھجم ےس اکی ابت ایبؿ یک ہک فہ یسک دنمسری یتشک ںیم
وسار ےھت سیت یمخل فذجایم ارفاد ےک اسھت۔ دنمسر یک ومںیج اؿ ےس اکی ہنیہم کت اایلیھکٹں رکیت رںیہ رھپ فہ اکی دؿ وسرج
رغفب وہےت فتق اکی زجریہ رپ اج  ےگ رھپ فاہں ےس وھچیٹ ویتشکں ںیم ھٹیب رک زجریہ ںیم دالخ وہےئگ وت فاہں اںیہن اکی اجونر
وھگڑےےسیجاھبریدامفرےبملابولںفاالالموتاوہنںےناہکہکریتےےیلالہتکوہوتوکؿےہ؟فہےنہکیگلہکںیماسجہس(اجوسس)
وہں متبساسآدیمےکاپساسدری(فہہگجاہجںرابہراہرکےتںیہ)ںیمولچویکہکنفہاہمتریربخفںےکابرےںیماجےنناک
ڑبااش قےہمیمتداریےتہکںیہہکبجاسےنمہےساسآدیماکانؾایلوتںیمہوخػوہااسوعرتامناجونرےسہکںیہکاطیشؿ
ہن وہسپ مہ زیتی ےسدفڑے اہیںکتہک دری ںیمدالخ وہےئگ وت ااچکناس ںیم اکیتہب ڑباآدیم داھکی مہ ےن ولخمؼ ںیماس
شیج افر اس ےس تخس یھبک وکیئ ںیہن داھکی اھت اس ےک دفونں اہھت اس یک رگدؿ رپ دنبےھ وہےئ ےھت آےگ وپری دحثی ایبؿ یک
(ہکاسےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاوحاؽدرایتفےیک)اسےناؿےسشیبؿ(وجاکیہگجےہ)افر نیزرغ(اکی
اقمؾ ےہ) یک وجھکرفں ےک ابرے ںیم وپاھچ افر یبن ایم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابرے ںیم وساؽ ایک۔ ےنہک اگل ہک کشیب ںیم حیسم
داجؽ وہں افر رقبی ےہ ہک ےھجم ےنلکن یک ااجزت دی اجےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب فہ اشؾ ےک
دنمسرفں ںیم ےہ اینمی ےک دنمسر ںیمےہ ںیہنہکلب فہ رشمؼیکرطػےسےہ ںیہنںیہندفرمہبترفامای افر اےنپاہھترشمؼیک
رطػااشرہیھبرفامایدفرمہبت۔افہمطتنبسیق یتہںیہہکںیمےنہیاسریدحثیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایدرکیل

افرآےگوپریدحثیایبؿیک۔
رافی  :اجحجنبوقعیب،دبعادمصل،نیسحملعم،دبعاہللنبربدیہ،اعرمنبرش لی،رضحتافہمطتنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
اسجہسےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 921

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػذراٌ٣ ،٪ت٤ز ،اس٤اًی ١ب ٩ابوْاٟذ٣ ،حا٫ذ بٌ٣ ٩یذً ،ا٣ز

 ١بِ ُ ٩أَبٔي َْإ ٔ ٟذ ًَ َِ ٣ُ ٩حأ ٔ ٟذ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ٢
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩ػ ِذ َر َ
اَ ََ ٪ی ِؼ ٌَ ُذ ًََِ ٠یطٔ إ ٔ ََّ َی ِو َ٦
َح َّذثَ ِتنٔي َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت َٗ ِی ٕص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػََّّي ُّ
اٟو ِض َز ث ُ ََّ ٥ػٌ َٔذ ا َِ ََ َ َ٨ِ ٔ٤ٟوک َ َ

َح َ ٍَ ٣ابِ ِٔ ٣ٔ ٩ش َورٕ ََ ٥ِ ٟی ِش٥َِ ٠
َغ َ ٚفٔي ا َِ ٟب ِ ٔ
اَ ٪ب ِ ٔ
ص ٌّی َ ٔ
َِک َص ٔذظ ٔ ا ِٟٔ٘ؼَّ َة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوابِ ُُ ٩ػ ِذ َر َ
ُج ُٕ ٌَ ٤ة َٗ ِب َ ١یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ُٔ ٨ِ ٣ض َُِ ٥يَُِ ُظ
دمحمنبدصراؿ،رمتعم،اامسلیعنباوباخدل،اجم ،دھنبمعیدد،اعرمےتہکںیہہکےھجمافہمطتنبسیقےنالتبایہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرہظیکامنزادایکرھپربنمرپڑچےھرھپاسےسےلہپیہیہصقایبؿایکاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکدمحمنبدصراؿرصبی
ںیہاےنپےٹیبوسمراسیکھتدنمسرںیمرغؼوہےئگےھتاؿںیمےسوساےئاؿےکوکیئاالسؾںیہنالایاھت۔
رافی  :دمحمنبدصراؿ،رمتعم،اامسلیعنباوباخدل،اجم ،دھنبمعیدد،اعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ

اسجہسےکایبؿںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 922

راوی  :واػ ١بً ٩بذاٌَّٟي ،ابٓ ٩ـی ،١وٟیذ بً ٩بذاہلل ب ٩ج٤یٍ ،ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤جابز،

 ١بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اْلِ َ ًَِّ َي أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ی ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
َح َٓ ََٔ ٔ٨ذ كَ ٌَا ُُ ٣ض ِ٥
و ٪فٔي ا َِ ٟب ِ ٔ
َجابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
اض َی ٔشيَُ َ
َات یَ ِوَ ًََّ ٕ ٦ي ا ِٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟإَّٔ٧طُ بَ ِی َ٤َ ٨ا أُْ َ ٧

َْخ ُجوا یُزٔی ُذ َ
اس ُة َٗا َ ٢ا َِ ٣زأَ ْة َت ُح ُّز َط ٌِزَ
اس ُة ُُِٗ ٠ت ْٔلَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َو َ٣ا ا َِ ٟح َّش َ
و ٪ا ِٟخ ُِبزَ َٓ ََ ٔ ٘٠ی ِت ُض ِ ٥ا َِ ٟح َّش َ
َفٓ ٌَٔ ِت َُ ٟض َِ ٥جز ٔ َیز ْة ٓ َ َ
َُ
ِک ا َِ ٟحذ َ
َُغ َٗا َ ٢ص َُو ا ِٔ ٤َ ٟشیحُ َٓ َ٘ا َ ٢لٔي
ٔج ِٔ ٠ذ َصا َو َرأِس َٔضا َٗاَِ ٟت فٔي صَ َذا ا ِٔ ِ َ٘ ٟ
ٔیث َو َسأ َ َِ َ ٧ ٩ِ ًَ ٢خ ٔ ١بَ ِی َش َ
ص ٓ ََذ َ َ
اَ ٪و ًَ ًَِ ٩ي ِ ٔن ز َ َ

ات
ات َٗا ََ ٢وإ ٔ َِ ٣َ ٪
ابِ ُ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة إ ٔ َّ ٪فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َط ِیئّا َ٣ا َحٔٔوِ ُت ُط َٗا ََ ٢طض ٔ َذ َجاب ٔ ْز أَُ َّ ٧ط ص َُو ابِ َُ ٩ػیَّاد ٕ ُُِٗ ٠ت َٓإُٔ َّ ٧ط َٗ ِذ ََ ٣
ُُِٗ ٠ت َٓإُٔ َّ ٧ط أَ ِسَٗ ٥ََ ٠ا ََ ٢وإ ٔ ِ ٪أَ ِسُِ ٠ُٗ ٥ََ ٠ت َٓإ ُٔ َّ ٧ط َٗ ِذ َد َْ َ ١ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة َٗا ََ ٢وإ ٔ َِ ٪د َْ َ ١ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة
فالص نب دبعایلعل ،انب لیضف،فدیل نب دبعاہلل نبعیمج ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اجرب ،رفامےت ںیہہکروسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےناکیرفز ربنمرپڑچھرکرفامای۔دنچارفاد ےھتوج دنمسرںیم رفس رکرےہ ےھت اؿ اکاھکانمتخوہایگ وتاںیہن زجریہامنایںرظن

آایوتفہاسںیمرفیٹیکالتشںیملکنےئگوتفاہںاںیہناسجہسیلمفدیلےتہکںیہہکںیمےناوبہملسریضاہللاعتیلہنعےسوپاھچ ہک
کھتب
ی
اسجہس ایک ےہ؟ رفامای ہک اکی وعرت یھت وج اینپ اھکؽ ےک ابؽ ج ریہ یھت افر اےنپ رس ےک ےنہک یگل ہک اس لحم ںیم رھپ آےگ
دحثیذرکیکوتاسےنداجؽےنشیبؿ افر  نی زعریک وجھکرفںےکابرے ںیمدرایتفایک ےنہکاگلہکفہحیسم(داجؽ)ےہ۔فدیل
ےتہک ںیہ ہک اوبہملس ےک ےٹیب ےن ھجم ےس اہک ہک اس دحثی ںیم ھچک افر یھب ابںیت ںیھت ںیہنج ںیم اید ہن رکاکس۔ اجرب ےن وگایہ دی
یھت ہک فہ انب اصدئ ےہ ںیم ےن اہکہک فہ وت رماکچ ےہ؟ ےنہک ےگ ہک ارگہچ رماکچ وہ ںیم ےن اہک ہک فہ وت االسؾ الاکچ اھت؟ ےنہک  ےگ ہک
وخاہاالسؾیھبالاکچوہںںیمےناہکفہوتدمہنیںیمیھبدالخوہایگاھتےنہکاگلہکوخاہفہدمہنیںیمیھبدالخوہایگوہ۔
رافی  :فالصنبدبعایلعل،انبلیضف،فدیلنبدبعاہللنبعیمج،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 923

راوی  :ابوًاػ٤ٌ٣ ،٥ز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ُص ََ ٦ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ُْٕ ٥ظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِ َ

اب َوص َُو َیُ ٌَِ ٠ب َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا َٔ ٨ِ ٔ ً ٪ذ أُك ُ ٔ ٥بَنٔي
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ بٔابِ َٔ ٩ػائ ٔ ٕذ فٔي َن َرفٕ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ٔیض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
َّ
ْض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠هَ ِض َز ُظ ب ٔ َی ٔذظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِظ َض ُذ أَِ ِّي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٗا َ٢
ََِ ٣ا ََ ٟة َوص َُو ُ ََُل َْ ٥َِ ٠َٓ ٦ی ِظ ٌُزِ َحتي َ َ
ک َر ُسو ُ ٢اْلِ ُ ِّ٣یِّي َن ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ابِ َُ ٩ػیَّاد ٕ ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِظ َض ُذ أَِِّي
َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ ابِ َُ ٩ػیَّاد ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُذ أََ َّ ٧
ک
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ َُ ٨ِ ٣ت بٔاہللٔ َو ُر ُسٔ٠طٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َیأِت ٔی َ
ک اْلِ َ ِ٣زُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا َ ٢یَأِت ٔینٔي َػاد ٔ َْ ٚوکَاذ ٔ ْب َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٠ُْ ٥َ ٠م ًََِ ٠ی َ
َک َْبٔی َئ ّة َو َْبَّأ َ َُ ٟط َی ِو ََ ٦تأتِ ٔي َّ
اٟذ ُّخ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َو َس َّ ٥َ ٠إِِّٔي َٗ ِذ َْبَّأ ِ ُت َ ٟ
اٟش َ٤ا ُئ ب ٔ ُذ َْا ٕ٣ُ ٪بٔي ٕن َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ػیَّاد ٕص َُو ُّ
ْض َب ًَُ٘ ُ٨طُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِْ َشأ ِ ََٓ ٩َِ ٠ت ٌِ ُذ َو َٗ ِذ َر َک َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ائ ِ َذ ِ ٪لٔي َٓأ َ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪یَُ ٩َِ ٠َٓ ٩ِ ُٜت َش ََّ ٠م ًََِ ٠یطٔ َی ٌِنٔي َّ
اٟذ َّجا ََ ٢وإ ٔ ََّ یَ ٩ِ ُٜص َُو ٓ َََل َْيََِ فٔي َٗ ِتٔ٠طٔ

اوباعمص ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب
رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع یک اکی امجتع ےک اسھت سج ںیم رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل اعتیل ہنع یھب ےھت انب ایصد ےک اپس ےس
ذگرےافرفہڑلوکںےکاسھتینباغمہلےکرھتپےکہعلقےکاپسلیھکراہاھتاےسااسحسںیہنوہااہیںکتہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےن اانپاہھت ایکس ھٹیپ رپ امرا رھپ رفامایہک ایک وت وگایہداتی ےہ ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں؟ رافی ےتہک ںیہ ہک انب ایصد ےن
اکی رظن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ داھکی افر اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اویمں ےک
روسؽ ںیہ رھپ انب ایصد ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ایک آپ وگایہ دےتی ںیہ ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں آپ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےنرفامایہکںیماہللافراسےکروسؽرپاامیؿالاکچوہںرھپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہکہکریتےاپسایک
زیچآیتےہےنہکاگلہکریمےاپساچسافروھجاٹآاتےہ سپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریتےافرپاعمہلم ہبتشوہایگرھپ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامایہکںیمےنریتےےیلہکاکیزیچاپھچریھکےہافرآپےناےنپدؽںیمرقآؿرکمی
یکآتی،،وی ََؾ َث ِنال َّشمَآ َءدِب َُج ٍؿ ُّ ِیم۔اپھچیلانبایصدےن اہکہکفہیپھچوہیئزیچدخ ےہ۔(داخؿہن ہہکاکس)وتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک رپے ٹہ وت رہسگ اےنپ ادنازہ ےس اجتفز ںیہن رکےکس اگ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ےھجم
ااجزتدںیںیماسیکرگدؿاڑادفںروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگہیداجؽےہوتںیہمتاسےکافرپطلسمںیہن
ایکایگ۔(ہکاسےکےیلوترضحتٰیسیعےہ)افرارگہیفہ(داجؽ)ںیہنوتاسےکلتقرکےنںیموکیئریخںیہن۔
رافی  :اوباعمص،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 924

٣وسيً٘ ،بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ،یٌ٘وب ابً ٩بذاٟزحٰ ،٩٤

ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و ُ٢
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢ک َ َ
وب َی ٌِنٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
ک أَ َّ ٪ا ِٔ ٤َ ٟشیحَ َّ
اٟذ َّجا َ ٢ابِ َُ ٩ػیَّاد ٕ
َواہللٔ َ٣ا أَ ُط ُّ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمح،ومیس،ہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعرفامایرکےتےھتہکدخایکمسقےھجموکیئ
کشںیہنہکحیسمداجؽیہیانبایصدےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبانبدبعارلنمح،ومٰیس،ہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 925

راوی  :ابٌ٣ ٩اذٌ٣ ،اذ ،طٌبہ ،سٌذ ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤ذ بٜ٨٣ ٩ذر

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔذ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ

ٕ بٔاہللٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٩ػائ ٔ ٕذ َّ
ک ً ٔ َِ ٨ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
ٕ ًََّ َي ذََ ٔ ٟ
ٕ بٔاہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز َی ِحُ ٔ ٠
اٟذ َّجا ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َت ِحُ ٔ ٠
َی ِحُ ٔ ٠
َّ
ْک ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یُ ِِ ٔ ٨

انباعمذ،اعمذ،ہبعش،دعسنباربامیہ،دمحمنبدکنمررفامےتںیہہکںیمےن رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعوکداھکیہکفہ
اہللیکمسقاھکرےہےھتاسابترپہکانبایصدیہداجؽےہسپںیمےناہکہکآپ(اسابترپ)اہللیکمسقاھکرےہوہ؟وتاوہنں
ےنرفامایہک ےکشںیمےنرضحترمعریضاہللاعتیلہنعوکاہللیکمسقاھکےتوہےئداھکیاسابترپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسےنموتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرپریکنںیہنرفامیئ۔
رافی  :انباعمذ،اعمذ،ہبعش،دعسنباربامیہ،دمحمنبدکنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 926

راوی  :اح٤ذ ب ٩ابزاہیً ،٥بیذاہلل اب٣ ٩وسي ،طیبا ،٪اً٤ع ،سا ،٥ٟحرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي َح َّذث َ َ٨ا َط ِی َبا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟجابٔز ٕ َٗا َِ َ٘ َٓ ٢ذَ٧ا
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩
َحة ٔ
ابِ ََ ٩ػیَّاد ٕ َی ِو َ ٦ا َِّ َ ٟ
ادمح نب اربامیہ  ،دیبع اہلل انب ومیس ،ابیشؿ ،اشمع ،اسمل ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہہک مہ ےن انب ایصد وک رحہ ےک
رفزمگرکدای۔
رافی  :ادمحنباربامیہ،دیبعاہللانبومیس،ابیشؿ،اشمع،اسمل،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 927

راوی ً :بیذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بذاٌٟزیز اب٣ ٩ح٤ذًَ ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ٧بي ِکی ٥ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ
وس٥٠

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ُ٘ ُوَّ ٦
و ٪ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥یزِ ًُ ُ ٥أَُ َّ ٧ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ
وَ ٪د َّجاَ ُٟ
ْخ َد ثَ ََلث ُ َ
اٟشا ًَ ُة َحتي َی ِ ُ
دیبعاہللنبہملسم،دبعازعلسیانبدمحم،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرفامےتںیہ
ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اس فتق کت اقمئ ںیہن وہیگ اہیں کت ہک سیت داجؽ لکن اجںیئ رماد
ذکابںیہفہبسےکبس(اؿںیمےسرہاکی)دوعیرکںیےگفہاہللاکروسؽےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبہملسم،دبعازعلسیانبدمحم،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 928

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َّ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ُ٘و َُّ ٦
وَّ َٛ ٪ذا ّبا َد َّج ّاَ ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥یٔ ِٜذ ُب ًََّ َي اہللٔ َو ًََّ َي َر ُسؤٟطٔ
ْخ َد ثَ ََلث ُ َ
اٟشا ًَ ُة َحتي َی ِ ُ
دیبعاہللنب اعمذ،دمحم نبرمعف ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامای
ہکایقتماقمئںیہنوہیگٰیتحہکسیتذکابفداجؽلکنآںیئبسےکبساہللافراسےکروسؽرپارتفاءرکںیےگ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 929

راوی ً :بذاہلل ب ٩جزاح ،جزیزِ٣ ،يَہ ،ابزاہی ،٥حرضت ًبیذہ اٟش٤٠اِي

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي ََ َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََٗ ٢ا ًَُ ٢ب َ ِی َذةُ َّ
ِک ِ َ ٧ح َو ُظ
اٟش٤َِ ٠اِ ٔ ُّي ب ٔ َض َذا ا َِ ٟخَََ ٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
ض
اٟز ُؤ ٔ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ أَ َت َزی َص َذا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ی ٌِنٔي ا ِِ ٤ُ ٟخ َت َار َٓ َ٘ا ًَُ ٢ب َ ِی َذةُ أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط ُّٔ ٩ِ ٣

دبعاہللنبرجاح،رجری ،ریغہ،اربامیہ ،رضحتدیبعہااملسلینےساسرطحیکرفاتیوقنمؽےہ(اسرفؼےکاسھتہک)ںیمےن
اؿےساہکہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینعیاتخمرانبایبدیبعیفقثوکاںیہنسیتںیمےسایخؽرکےتںیہ؟وتدیبعہےن اہک
ہکفہوتاؿےکرسدارفںںیمےسےہ۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،رجری ،ریغہ،اربامیہ،رضحتدیبعہااملسلین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 930

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ نٔیَّي ،یو٧ص ب ٩راطذًَّ ،ي ب ٩حزی٤ہ ،ابوًبیذہ ،حرضت ًبذاہلل ب٣ ٩شٌود رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩را ٔط ٕذ ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩بَ ٔذ َیَ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی َذ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ

َّ
َّ
َ ١ی َِ ٠قي اَّ ٟز ُج َََ ٓ ١ی ُ٘و ُ٢
رسائ ٔی َ ١کَا َ ٪اَّ ٟز ُج ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا َد َْ َ ١اُ ِ٘ ٨َّ ٟؽ ًََّ َي بَنٔي إ ٔ ِ َ
ٔیذ ُظ
رش َیب ُط َو ٌَٗ َ
ک أَ ِ ٪یَُٜو َ ٪أَٔٛی َُ ٠ط َو َ ٔ
َک ث ُ َّ ٥یَ َِ٘ ٠ا ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟذ ٓ َََل َی ُِ ٌُ ٨َ ٤ط ذََ ٔ ٟ
َیا َص َذا َّات ٔ ٙاہللَ َو َد َِ َ٣ا َت ِؼ ََٓ ٍُ ٨إُٔ َّ ٧ط ََ َی ٔح َُّ ٟ ١

َّ
رسائ ٔی ََ ًََّ ١ي َ ٔ ٟشا َٔ ٪دا ُو َد َوً َٔیسي
َٓ َ٤َّ ٠ا ٓ ٌََُ٠وا ذََ ٔ ٟ
ْض َب اہللُ َُٗ ُ٠
وب َب ٌِـٔض ٔ ِ ٥ب ٔ َب ٌِ ٕف ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٩َٔ ٌُٟ ٢أ ٟذی َُ َ َٛ ٩
ک ََ
رفوا ٔ ٩ِ ٣بَنٔي إ ٔ ِ َ
ْک َو ََ ٟتأ ِ ُْ ُذ ََّ ًََّ ٪ي َی َذ ِی َّ
و ٪ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ َ ٢لَک َواہللٔ ََ ٟتأ ِ ُ٣زُ َّ ٪بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
اٟوا٥ٔ ٔ ٟ
وٖ َو َٟت َ َِ ٨ض ُو َّ ٩ِ ًَ ٪ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی َ ٥إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َٓا ٔس ُ٘ َ
ِ
صا
َطُ َّ ٧ط ًََّ َي ا َِ ٟح ِّ ٙأَ ِ ّ
َو ََ ٟتأ ُ ُ
صَّ٧طُ ًََّ َي ا َِ ٟح ِّّ ِ َٗ ٙ
َطا َو ََ ٟت ِ٘ ُ ُ
بف
دبعاہللنبدمحم یلی،ویسننبرادش،یلعنبزحہمی،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیلہپرخایبوجینبارسالیئںیم دالخوہیئفہہییھتہکاکیآدیمدفرسےےساتلموتاتہکہکاے
صخشاہللےسڈرافروجھچکوترکاتےہاسوکوھچڑدےاسےیلہکفہریتےےیلالحؽںیہنےہرھپبجاسےسدفرسےرفزاتلم
وتاےس عنمںیہنرکات اھت ویکہکنفہاس اکمہمعطمفمہرشمبوہاجات افرمہسلجم وہ اجات بجاوہنںےن اسرطحایک وتاہللےن یھب
ضعبےکبولبوکضعبےسالمدایرھپرفامایہکینبارسالیئںیمےسنجولوگںےنرفکیکراہاایتخریکوتفہرضحتداؤدافررضحت
ٰیسیع امہیلع االسلؾ یک زابؿ ےس تنعلےیک ےئگ آرخ آتی افوقسؿکت التفت یک۔ رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک
دخایکمسقمتولگ رضفرارم ابرعملفػافریہننعارکنمل رکےتروہےگافرمترضفر اظملےکدفونںاہوھتںوکڑکپ ولےگ۔افراےس
قحیکرطػاملئرکفےگافرمتاےسقحرپرفےکروھکےگ۔شیجہکقحرپرفےنکاکقحےہ۔
بف
رافی  :دبعاہللنبدمحم یلی،ویسننبرادش،یلعنبزحہمی،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 931

راوی  :ح ٕ٠ب ٩ہظا ،٦ابوطہاب ،ح٨انًَ ،لء ب٣ ٩شیب٤ً ،زوب٣ ٩زہ ،سا ،٥ٟابوًبیذہ ،حرضت اب٣ ٩شٌود رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔي ًُب َ ِی َذ َة
َٕ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
اب ا َِ ٟح َُّ ٨ان ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُْ ٠

وب َب ٌِ ٔـَ ًََّ ٥ِ ُٜي َب ٌِ ٕف ث ُ َََّ ٟ ٥ی٥ِ ُٜ٨َّ ٨َ ٌَِ ٠
ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ َزا َد أَ ِو ََ ٟی ِ ٔ
رضبَ َّ٩اہللُ بٔ ُ٘ٔ ُ٠
ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟاْلِ َٓ َِل ٔص ًَ ِ٩
َ٤َ ٛا ُ ٨َ ٌََ ٟض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّي ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَبٔي ًُب َ ِی َذ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َو َر َوا ُظ َْاْ ٔ ٟذ َّ
ئ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی َذ َة
اٟل َّحا ُ ٩ِ ًَ ٪ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
فلحنباشہؾ،اوباہشب ،انحط،العءنببیسم،رمعفنبرمہ،اسمل،اوبدیبعہ،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلص

اہللہیلعفآہلفملسےسایسیسیجدحثیرفاتیلقنرکےتںیہاسںیمہیااضہفایکےہہکاہللاعتیلاؿںیمےسضعبےکبولبوک
ضعبےسالمدےاگ۔رھپفہمترپیھبتنعلرکےاگےسیجہکاؿرپتنعلیکیھت۔(ارگمتارمابرعملفػفیہننعارکنملوھچڑدفےگ)
اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاحمریبےنالعءنبابیسملےسوباہطساوبدیبعہےکوباہطسدبعاہلل ےکافراسدحثیوکاخدلااحطلؿریض
اہللاعتیلہنعےنرضحتالعءےساوہنںےنرمعفنبرمةےسافراوہنںےناوبدیبعہریضاہللاعتیلہنعےسلقنایکےہ۔
رافی  :فلح نب اشہؾ ،اوباہشب ،انحط ،العء نببیسم ،رمعفنب رمہ،اسمل ،اوبدیبعہ ،رضحت انب وعسمد ریض اہللاعتیل ہنع وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 932

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ٤ً ،زوبً ٩و ،٪بظيَاٌ٤ٟني ،اس٤اًی ١بٗ ٩یص

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ح و َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا صُظَ ِی ْ ٥ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو
ِقؤ ََُ ٪ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو َت َـ ٌُوَ َ ٧ضا ًََّ َي َُي َِ ٔ ََ ٣وا ٔؿٌ َٔضا ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ِن ُٔ َش٥ِ ُٜ
بَ ِْکٕ َب ٌِ َذ أَ َِ ٪حَ ٔ٤ذ اہللَ َوأَثِن َي ًََِ ٠یطٔ یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِ َ

اض إٔذَا َرأَ ِوا َّ
اٟوا٥َ ٔ ٟ
رض َُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛؿ َّ ١إٔذَا اصِ َت َذیِت َُِٗ ٥ا ََْ ٩ِ ًَ ٢إ ٔ ٟذ َوإَّٔ٧ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
ََ َی ُ ُّ
اب و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ًَ ِ ٩صُظَ ِی َٕ ٥وإِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک أَ َِ ٪ی ٌُ َُّ ٤ض ِ ٥اہللُ بٔ ٌٔ َ٘ ٕ
ََٓ ٥َِ ٠یأ ِ ُْ ُذوا ًََّ َي َی َذیِطٔ أَ ِو َط َ

وَ ًََّ ٪ي أَ ُِ ٪ی َِيَُِّوا ث ُ َُّ ََ ٥ی َِيَُِّوا إ ٔ ََّ یُو ٔط ُ
ک أَ َِ ٪ی ٌُ َُّ ٤ض ِ ٥اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٕ ٦ی ٌُِ َُ ٤
ٔ ٓ ١یض ٔ ِ ٥بٔا ٌَِ ٤َ ٟاصٔي ث ُ ََّ ٥ی ِ٘ذ ُٔر َ
ٔ ٓ ١یض ٔ ِ ٥بٔا ٌَِ ٤َ ٟاصٔي
بٔ ٌٔ َ٘ ٕ
اب َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َر َوا ُظ َ٤َ ٛا َٗا ََْ ٢اْ ٔ ٟذ أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو َج َ٤ا ًَ ْة َو َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ٓ ٔیطٔ َ٣ا ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٕ ٦ی ٌُِ َُ ٤
ص ُِ ٥أَ ِٛثََُ َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ی ٌِ َُ٠٤طُ

فبھنبہیقب،اخدل،رمعفنبوعؿ،س ریاینعمل،اامسلیعنبسیقےتہکںیہہکرضحتاوبرکبدصقیےناہللیکدمحفنانےکدعبرفامایہک

غَل َ ْیُک بْفُ
ُ
ک
س
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ن افراسوک ے لحمہگجرپ رےتھکوہاس اک
ض ِإ َذا ْ َ َ د
اےولوگمترقآؿ رکمییکہیآتیزپےتھوہْ ،،م َأ م ل ُّ ر
اه ْ
ُکنَمْ ّ
ي ْ
طلغبلطماذخرکےتوہافراہجںاساکاامعتسؽںیہنےہفاہںیھباپسچںرکےتوہ۔اخدلےتہکںیہہکاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےن
رفامایہکںیمےنروسؽا ہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہہککشیبوجولگاظملوکدںیھکیافراسےکاہھتوکہنرفںیکوترقبی
ےہہکاہللاعتیلاؿبسوکذعابںیمالتبمرکڈاےلاگ۔رمعفنبوعؿےنمیشہےساینپرفاتیںیمرفامایہکدصقیاربکےنرفامایہک
کشیبںیمےنروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسانسآپرفامےتےھتہکوکیئوقؾایسیںیہنہکاسوقؾںیماعمیصاکاراکتبایک
اجات وہ رھپ فہ اؿ اعمیص وک اگبڑےن رپ اقدر وہےن ےک ابفوجد ہن اگبڑںی۔ نکیل ہی ہک اہلل رقبی ےہ ہک اؿ بس وک ذعاب ںیم التبم
رکدے۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاخدلےناوبااسہمےسشیجاہکافراکیامجتعےنہبعشےساہکہکوکیئامجتعایسیںیہننج
ںیمانگوہںاکاراکتبوہافرفہانگہرکےنفاولںےسزایدہوہں(ہنرکےنفاےل)وترھپاہللاکذعاببسرپآاتےہ۔
رافی  :فبھنبہیقب،اخدل،رمعفنبوعؿ،س ریاینعمل،اامسلیعنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 933

راوی ٣ :شذد ،ابوحوؾ ،ابواسحا ،ٚحرضت اب ٩جزیز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ؾ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ُه ُُّ ٨ط ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُّ ٣ش َذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
وَ ًََّ ٪ي أَ ُِ ٪ی َِيَُِّوا ًََِ ٠یطٔ ٓ َََل یُ َِيَُِّوا إ ٔ ََّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ ١یَُٜو ُ ٪فٔي َٗ ِو ٕ ٦ی ٌُِ َُ ٤
ٔ ٓ ١یض ٔ ِ ٥بٔا ٌَِ ٤َ ٟاصٔي َی ِ٘ذ ُٔر َ
اب ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ ِ ٪یَ ُ٤وتُوا
أَ َػابَ ُض ِ ٥اہللُ بٔ ٌَ َذ ٕ

دسمد ،اوبوحص ،اوبااحسؼ ،رضحت انب رجری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انس ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفامایرکےتےھتوکیئآدیمااسی ںیہنہکیسکوقؾںیمرہرکانگہافررحاومںاکاراکتبرکات وہافرفہوقؾ

اسانگہوکاگبڑےنرپاقدروہےنےکابفوجداےسدبتلیہنرکںی رگہیہکاہللاؿیکومتےسلبقاؿوکذعاباچنہپدےاگ۔
رافی  :دسمد،اوبوحص،اوبااحسؼ،رضحتانبرجریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 934

راوی ٣ :ح٤ذبًَ ٩لء٨٫ ،ادب ٩رسی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،اس٤اًی ١ب ٩رجاء ،ابوسٌیذٗ ،یص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب٩
ط٬اب ،حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
اٟرس ِّی َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ر َجا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َو َص َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩
اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَبٔي َسٌٔی ٕذ َو ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
ئ
ْکا َٓا ِس َت َلا ََ أَ ُِ ٪ی َِيََِّ ُظ ب ٔ َی ٔذظ ٔ َٓ ُِ ٠ی َِيَِِّ ُظ ب ٔ َی ٔذظ ٔ َو َٗ َل ٍَ صَ َّ٨ا ْد َب٘ ٔ َّی َة ا َِ ٟحذٔیثٔ َو َّٓا ُظ ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َو َسَ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢رأَی ُّ َ ٨ِ ٣

ٕ ِاْل ٔ َی٤ا ٔ٪
َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِش َت ٔل ٍِ َٓبَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِش َت ٔل ٍِ بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َٓب ٔ َِ٘٠بٔطٔ َو َذَ ٔ ٟ
ک أَ ِؿ ٌَ ُ

دمحمنبالعء،انھدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،اامسلیعنبراجء،،اوبدیعس،سیقنبملسم،عارؼنبَھاب،رضحتاوبدیعسدخری
ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ رفامای رکےت ےھت ہک مت ںیم ےس وج
صخش یسک رکنم (ربایئ فتیصعم) وک وہات دےھکی افر رھپ فہ اےنپ اہھت ےس اےس دبےنل یک دقرت راتھک وہ وت اےس اچےیہ ہک اےس دبؽ
ڈاےل اےنپ اہھت ےس۔ انہد ےن ہیقب دحثی اک ڑکٹا ایبؿ ایک ےہ افر اس ںیم انب االعلء ذگرا ےہ۔ رھپ ارگ اہھت ےس دبےنل یک عاتق ہن
رےھکوتاےساینپزابؿےسدبےلافرارگاسیکیھبعاتقہنراتھکوہںوتدؽےسرباےھجمسافرہیاامیؿاکآرخیدرہجےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،انھدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،اامسلیعنبراجء،اوبدیعس،سیقنبملسم،عارؼنبَھاب،رضحتاوبدیعس

دخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 935

راوی  :ابوربیٍ ،س٠امی ٪ب ٩داؤد ًتکي ،اب ٩ا٤ٟبارکً٘ ،بہ ب ٩ابوحٜی٤ً ،٥زوب ٩اٟحاریہٟ ،خَّم ،ابوا٣یہ طٌباِي

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ًُِ ٩ت ِ َب َة بِ ٔ ٩أَبٔي َح ٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩جارٔیَ َة
اِ ٠ٟخ َّٔم َح َّذثَنٔي أَبُو أ ُ ََّ ٣ی َة َّ
َّ
ٕ َت ُ٘و ُ ٢فٔي َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
اٟظ ٌِ َباِ ٔ ُّي َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟخظَ نٔ َّي َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة َِ ٛی َ
ُّ
أَ ِن ُٔ َشَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ َِ َ٘ ٟذ َسأ َ َِ ٟت ًَ َِ ٨ضا َْبٔي َّا َسأ َ ُِ ٟت ًَ َِ ٨ضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِ ١ائ ِ َتٔ٤زُوا
وٖ َو َت َ٨ا َصوا ًَ ِ ٩ا َِّ ٔ َ ٨ِ ٤ٟ
بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
ی ب ٔ َزأِیٔطٔ
اب کُ ِّ١ذٔی َرأِ ٕ
ِ
ْک َحتي إٔذَا َرأَیِ َت ُط ًحا َُ ٣لا ًّا َو َص ّوی ُ٣ت َّ َب ٌّا َودَُ ِ ٧یا ُِ ٣ؤثَ َز ّة َوإ ٔ ًِ َح َ
ُ

ِ َٗ ١ب ٕف ًََّ َي ا َِ ٟح ِ٤ز ٌَِٔ ٠ٟٔا ٔٔ ٓ ١ٔ ٣یض ٔ ِ٥
ک َو َد َِ ًَ َِ ٨
ک َی ٌِنٔي ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َ
ٓ ٌَََِ ٠ی َ
ک ا َِ ٌَ ٟوآَ َّ٦إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪و َرائٔ ٥ِ ُٜأَیَّ َا ٦اٟؼَّ ََِ ٔاٟؼَّ ََُِ ٓ ٔیطٔ ِٔ ٣ث ُ
وِ ٣ٔ ٪ث َٔ٠٤َ ًَ ١طٔ َو َزا َدِٔي َُيَُِ ُظ َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِجزُ َْ ِٔ ٤شي َن ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢أَ ِجزُ َْ ِٔ ٤شي َن ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
ِٔ ٣ث ُ
 ١أَ ِجز ٔ َْ ِٔ ٤شي َن َر ُج َّل َی ٌِ ََ ُ٠٤

اوبرعیب ،امیلسؿ نب داؤد ؼیکی ،انب اابملرک ،ہبقع نب اوبمیکح ،رمعفنب ااجلرہی ،یمخل ،اوباہیم ةعشین ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت
غل َ ُک بْفُ ُک
اوب ہبلع یشخ ےس رعض ایک ہک اے اوب ہبلع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آتی رکہمیْ َ ، ،ی ْم َأ َس ْم  ، ،ےک ابرے ںیم ایک ےتہک
وہا؟اوہنںےنرفامایہکدخایکمسقمت ےناکیاجےننفاےلےساس ےکابرے ںیم وساؽایکاھتوتآپ ےنرفامایہکہکلبیکین اکمکح
رکےتروہافراکیدفرسےوکربایئےسرفےتکروہاہیںکتہکمتہیدوھکیہکیسکوجنکسآدیمیکاعاتعیکاجیتےہافروخاشہ
اسفنینیکاابتعیکاجیتےہافرداینےکےھچیپاھباگاجاتےہافررہاصبحراےئاینپراےئوکدنسپرکےکاسرپاھٹیبےہوترھپاہمترے
ذہماےنپسفنوکالزؾڑکپانےہافروعاؾوکاینپاجبنےسوھچڑدفویکہکناہمترےدعباےسیدؿآےنفاےلںیہہکنجںیم ربصرکان
(دنی رپ) ااسی ےہ ہک ےسیج ااگنرہ وک ڑکپان۔ اؿ دونں ںیم دنی رپ لمع رکےن فاےل وک اچپس اعلم ارفاد اک ارجےلم اگ وج اس شیج لمع

رکےتںیہرفافیےتہکںیہہکاؿےکالعفہدفرسےرفاةےنہییھبااضہفایکےہہکیسکاحصیبےنرعضایکایروسؽاہللہیاچپساک
ارجاؿںیمےکاچپساکوہاگ؟رفامایہکںیہنمتںیمےساچپساک۔
رافی  :اوبرعیب،امیلسؿنبداؤدؼیکی،انباابملرک،ہبقعنباوبمیکح،رمعفنبااجلرہی،یمخل،اوباہیمةعشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 936

راوی ٨ٌٗ :بيً ،بذاٌٟزیز ب ٩حاز٤ً ،٪ارہ اب٤ً ٩زو ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز ب ٩اٌٟاؾ رضي اہلل ً٨ہ

اؾ أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي أَ َِّ ًَ ٪ب َذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َ ٩أَبٔي َحازَٔ ٕ ٦ح َّذثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َغبَ َّ ٠ة َت ِب َقي
ٕ بَٔ ٥ِ ُٜوبٔزَ َ٣ا ٕ ٪أَ ِو یُو ٔط ُ
اُ ٪ی َِ ِزبَ ُ
ک أَ َِ ٪یأتِ َٔي َز َْ ٣
 ١اُ ٨َّ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٛ ٢ی َ
اض ٓ ٔیطٔ َ ِ
ٕ ب ٔ َ٨ا یَا
ض َٗ ِذ َ٣ز ٔ َج ِت ًُ ُضودُص َُِ ٥وأَ َ٣اَ٧اتُ ُض َِ ٥وا ِْ َت َُٔ ٠وا َََٓاُ ٧وا َص ََ ٜذا َو َطب َ
ُح َثا َْ ٟة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َّک بَي ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٓ َ٘ا ُٟوا َو َِ ٛی َ
و٣َ ٪ا تُ ُِٔ ٨
وَ ًََّ ٪ي أَ ِ٣ز ٔ َْ َّ
و ٪أَ َِ ٣ز ًَا َّ٣تٔ٥ِ ُٜ
اػتَٔ ٥ِ ُٜو َت َذ ُر َ
وَ ٪و ُت ِ٘بَٔ ُ٠
ْک َ
وَ ٪و َت َذ ُر َ
و٣َ ٪ا َت ٌِز ٔ ُٓ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢تأ ِ ُْ ُذ َ
یبنعق ،دبعازعلسی نب احزؿ ،امعرہ انب رمعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترا اس زامہن ںیم ایک احؽ وہاگ ہک رفامای ہک رقبی ےہ ااسی زامہن آاجےئ ہک ولگ اس ںیم اھچےن اجںیئ
ےگ افر اؿ ںیم وج دنگے ںیہ وھبےس فہ رہ اجںیئ ےگ اےھچ ولگ اھٹ اجںیئ ےگ نج ےک دہعوٹٹاجںیئ ےگ افر اؿیک ااموتنںںیم
ایخوتنںوہیگ۔افراالتخػایکرکںیےگافرآپےناینپاویلگن ںوکاکیدفرسےںیمالمدایہکاسرطحآسپںیماالتخػرکںی
ےگ۔احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکمہےسیکرںیہاسفتق۔رفامایہکسجوکمت
ااھچےتھجمس وہاےسڑکپےروہ افرےسجرباےتھجمسوہ اےسوھچڑدفاےنپاخص اخصولوگں ےکاعمالمت یکرطػوتمہج وہ۔افراےنپ
وعاؾوکوھچڑدف۔

رافی  :یبنعق،دبعازعلسینباحزؿ،امعرہانبرمعف،رضحتدبعاہللنبرمعنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 937

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہللٓ ،ـ ١ب ٩دٛين ،یو٧ص ب ٩ابواسحا ١٫ ،ٚبْ ٩باب ،ابواٌَٟلءًْ ،ک٣ہ ،حرضت ًبذاہلل ب٩
ً٤ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩اٌٟاؾ

ئ َٗا َ٢
 ١بِ ُُ ٩د َٛي ِ ٕن َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙص ََٔل ٔ ٢بِ َْٔ ٩ب ٕ
َّاب أَبٔي ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
َّ
َّ
َِک
ْٔک َُ ٣ة َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َح َّذثَنٔي ً ِ ٔ
اؾ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٩ح ِو ََ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذِ ذ َ َ

ک بَي ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٗا َُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ت إَِٔ ٟیطٔ
اض َٗ ِذ َ٣ز ٔ َج ِت ًُ ُضو ُدص َُِ ٥و َْ َّٔ ِت أَ َ٣اَ٧اتُ ُض َِ ٥وکَاُ ٧وا َص ََ ٜذا َو َط َّب َ
ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥اَ ٨َّ ٟ

ْک
ک َج ٌَ َ٠نٔي اہللُ ٓ َٔذ َ
ک َوا ِِ ٔ ٠٣
ک َ ٔ ٟشاَ َ ٧
ک ًََِ ٠ی َ
اک َٗا َ ٢ا ِٟزَ ِ ٦بَ ِی َت َ
َ ٨ِ ٔ ً ١ذ ذََ ٔ ٟ
ٕ أَٓ ٌَِ ُ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٛی َ
ک َو ُْ ِذ ب ٔ َ٤ا َت ٌِز ٔ ُٖ َو َد َِ َ٣ا تُ ُِ ٔ ٨
ک أَ َِ ٣ز ا ٌَِ ٟا َّ٣ةٔ
ک بٔأ َ ِ٣ز ٔ َْ َّ
ک َو َد َِ ًَ َِ ٨
اػةٔ َن ِٔ ٔش َ
َو ًََِ ٠ی َ

اہرفؿنبدبعاہلل،لضف نب دنیک،ویسننب اوبااحسؼ ،لھنبابخب،اوباالعلء،رکعہم،رضحتدبعاہللنبرمع ریضاہللاعتیلہنع
نبااعلصےتہکںیہہکمہاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاردرگدےھتبجآپےنہنتفاکذرکرکےتوہےئرفامای
ہک بج مت ولوگں وک دوھکی ہک اےنپ دہعفں وک وتڑ رےہ ںیہ افر اینپ اامدتناری وک وھچڑ دںی افر فہ اےسی وہاجںیئ (االتخػ رکےت
وہےئ)آپےناینپاویلگنںوکاکیدفرسےںیمالمدںی۔دبعاہللےتہکںیہہکںیمڑھکاوہاافرںیمےنرعضایکہکاہللےھجمآپرپ
دفارکدےںیماسفتقایکرکفں؟رفامایہکاےنپرھگوکالزؾڑکپفافراینپزابؿوکاقوبںیمرھک۔وجابت(رشیعاابتعرےس)ایھچوہ
اےسےلولافرےسجطلغوھجمساےسوھچڑدف۔افرمترپاخصاےنپسفنیکاالصحرضفریےہافروعاؾےکاعمالمتوکوھچڑدف۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،لضف نبدنیک،ویسننب اوبااحسؼ،لھ نبابخب،اوباالعلء،رکعہم ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل

اعتیلہنعنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 938

راوی ٣ :ح٤ذبً ٩بادہ واسلی ،یزیذاب ٩ہارو ،٪ارسائی٣ ،١ح٤ذ ب ٩جحادہً ،لیہ ًوفي ،حرضت ابوسٌیذْذری رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

َ ١ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩ج َحا َد َة ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّی َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ًُ ٩با َد َة ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ص ُ
رسائ ٔی ُ
ار َ
و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِ َ

 ١ا ِٟح ٔ َضاد ٔکَُ ٤َ ٔ ٠ة ًَ ِذ َٕ ٨ِ ٔ ً ٢ذ ُسَِ ٠لا َٕ ٪جائ ٔز ٕ
ا ِِ ٌَ ٟوف ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ُِ ٟخ ِذر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ

أَ ِو أَ ٔ٣يَ ٕ َجائ ٔز ٕ

دمحمنبابعدہفایطس،سیدیانباہرفؿ،ارسالیئ،دمحمنباحجدہ،ہیطعوعیف،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرتہبنیاہجدااصنػفقحیکابتاظملابداشہایاظملاحمکےکاسےنمانہکےہ۔
رافی  :دمحمنبابعدہفایطس،سیدیانباہرفؿ،ارسالیئ،دمحمنباحجدہ،ہیطعوعیف،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 939

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩اٌَٟلء ،ابوبْکِ٣ ،يَہ ب ٩زیاد٣وػَّيً ،ذی بً ٩ذی ،حرضت رعض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وػَّ ٔ ُّي ًَ ًَِ ٩ذ ِّٔی بِ ًَٔ ٩ذ ٓ ٕ
ض ابِ ٔٔ٤ًَ ٩ي ََ َة
ئ أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو بَ ِْکٕ َح َّذث َ َ٨ا ُِٔ٣ي ََةُ بِ ُ ٩زٔیَاد ٕا ِٔ ٤ُ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٔی ًَ ِ ٩ا ِِ ٌُ ٟز ٔ
َْک َص َضا َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة
ا ِل ٔ٨ِ ٜذ ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ًَُِ ٠ٔ٤ت ا َِ ٟخ ٔلی َئ ُة فٔي اْلِ َ ِر ٔ
اَ ٩ِ ٣َ ٪طض ٔ َذصَا ٓ َ ٔ
ق کَ َ

َ
اَ ٩ِ ٤َ َٛ ٪طض ٔ َذصَا
َفؿ َٔی َضا ک َ َ
ْکصَا ک َ َ
َاب ًَ َِ ٨ضا َو ََ ُ ٩ِ ٣
اَ ُ ٩ِ ٤َ َٛ ٪
أَ َ ِ ٧
َاب ًَ َِ ٨ضا َ َ

دمحم نب االعلء ،اوبرکب  ،ریغہ نب زایدومیلص ،دعی نب دعی ،رضحت رعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجزنیمںیموکیئانگہایکاجاتےہوتسجصخشےناےسداھکیافراےسربااھجمس۔وتفہاسصخشیکرطح
ےہوجاسےساغبئوہافراسانگہےکرکےنرپرایضوہوتفہااسیےہشیجہکاسےنانگہوکوہےتداھکی۔
رافی  :دمحمنباالعلء،اوبرکب ،ریغہنبزایدومیلص،دعینبدعی،رضحترعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 940

راوی  :اح٤ذب ٩یو٧ص ،ابوط٬ابِ٣ ،يَہ ب ٩زیادً ،ذی بً ٩ذی،

اب ًَ ِِٔ٣ُ ٩يََ َة ابِ ٔ ٩زٔیَاد ٕ ًَ ًَِ ٩ذ ِّٔی بِ ًَٔ ٩ذ ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
َاب ًَ َِ ٨ضا
ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢طض ٔ َذ َصا ٓ َ ٔ
َْک َص َضا ک َ َ
اَ ُ ٩ِ ٤َ َٛ ٪
ادمحنبویسن،اوبَھاب ،ریغہنبزاید،دعینبدعی،اسدنسےسیھباسہقبدحثیرصتخماافرذراےسرفؼےسوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اوبَھاب ،ریغہنبزاید،دعینبدعی،

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

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ارمابرعملفػفیہننعارکنملاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 941

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ٤ً ،زوب٣ ٩زہ ،ابواٟبختَی

رح ٕب َو َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟب ِختََ ِّٔی َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٪
ََ ٩ِ ٣س ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢و َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی َُ ٪ح َّذثَنٔي َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
اض َحتَّي َی ٌِ ٔذ ُروا أَ ِو ی ٌُِ ٔذ ُروا ٔ ٩ِ ٣أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ٥
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩َِ ٟ ٢یَ ِض ََ ٠
ک اُ ٨َّ ٟ

امیلسؿنبرحب،صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبارتخبلیےتہکںیہےھجماسصخشےنالتبایسجےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس انس ہک آپ رفامےت ےھت ہکبج امیلسؿ نب رحب ےن رفامای ہک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس
اکیےنایبؿایکہکآپےن رفامایولگرہسگالہکںیہنوہںےگاہیںکتہکاےنپآپےسذعررکںیایرفامایہکاےنپآپ ےس
ذعرےیکاجںیئ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،صفحنبرمع،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبارتخبلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقتماقمئوہےناکایبؿ
ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ایقتماقمئوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 942

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بذاہلل ،ابوبْک ب ٩س٠امی ،٪حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

ْک بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َوأَبُو بَ ِ ٔ
آَخ َح َیاتٔطٔ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ُسََ ِ ٠امی َ ٪أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ػََّّي ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ئ فٔي ٔ ٔ

ق أَ َح ْذ َٗا َ٢
ض ٔ٣ائَةٔ َس َٕ ٨ة َٔ ٨ِ ٣ضا ََ َی ِب َقي ٔ ٩ِ ٤َّ ٣صُ َو ًََّ َي هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَ٘ َٓ ٦ا َ ٢أَ َرأَیِ ُتَِ ٟ ٥ِ ُٜی ََ ٠تَ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔ َٓإ ٔ ََّ ًََّ ٪ي َرأِ ٔ
وَ ٩ِ ًَ ٪ص ٔذظ ٔاْلِ َ َحادٔیثٔ ًَ ِ٣ٔ ٩ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة
اض فٔي ََ٘ ٣ا َٔ ٟة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تَٔ ٠
ِک ٓ ٔ َامی یَ َت َح َّذث ُ َ
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََوصٔ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ِق ُ٪
ق یُزٔی ُذ بٔأ َ ِ ٪یَ ِٔ َ ٨
َوإٔ٤َ َّ ٧ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ِب َقي ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ص َُو ا َِ ٟی ِو ََ ًََّ ٦ي هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
ْخ َ ٦ذََ ٔ ٟ
ک ا ِِ َ ٟ
ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،اسمل نب دبع اہلل ،اوبرکب نب امیلسؿ ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ آرخی ایحت ںیم اکی رات ںیمہ اشعء یک امنز زپاھیئ۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےنالسؾریھپا وتڑھک ےوہےئگافررفامایہک ایکمت ےن ہیراتدیھکی؟ اس ےیلہک وجولگآج یکراترفےئ زنیمرپوموجد
ںیہاؿںیمےسوکیئابیقںیہنرےہاگانبرمعریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکسپولوگںںیماغمہطلدیپاوہایگروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسوقؽےکابرےںیم فہاؿااحدثیےسایبؿرکےتںیہہکوساسؽےکابرےںیموساسؽےکدعبایقتماقمئوہ
اجےئ یگ (احالہکن ہی طلغ ےہ) روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وت ہی رفامای ہک وج آج یک رات رفےئ زنیم رپ وموجد ںیہ اؿ ںیم
ےسوکیئابیقںیہنرےہاگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اکدصقماھتہکہیدصیذگراجےئیگافرا یلدصیرشفعوہیگسجںیمےئن
دیپاوہےنفایللسنوہیگ(ہنہیہکایقتماقمئوہاجےئیگ)۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملنبدبعاہلل،اوبرکبنبامیلسؿ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ

ایقتماقمئوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 943

راوی ٣ :وسي ب ٩س ،١٬ححاد ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩جبيَ ،حرضت ابوثٌ٠بہ ْظني
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ َُ ٩س ِض َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَنٔي ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ُج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟخظَ نٔ ِّي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َِ ٟ ٥َ ٠ی ٌُِحٔزَ اہللُ َص ٔذظ ٔاْلِ ُ ََّ ٣ة ٔ ٩ِ ٣ن ِٔؼ ٕٔ
َی ِوٕ ٦
َ
ومیس نب ھل ،اجحج نب اربامیہ ،انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج ، ،رضحت اوب ہبلع ینشخ ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاساتموکآدےھدؿےسمکںیمہنمتخرکےاگآدےھدؿےسرماد
ایقتماکدؿےسینعیااربسےسمکںیمہیاتممتخہنوہیگافرایقتمںیہنآےئیگ۔
َ
رافی  :ومیس نب ھل ،اجحج نب اربامیہ ،انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج ،رضحت اوب ہبلع ینشخ ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ڑلایئافرگنجفدجؽاکایبؿ
ایقتماقمئوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 944

راوی ٤ً :زوبً ٩ث٤اِ٣ ،٪يَہ ،ػٔوا ،٪رشیح بً ٩بیذ ،حرضت سٌذ ب ٩ابي وٗاؾ

رشیِحٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ َح َّذثَنٔي َػٔ َِوا َُ ُ ٩ِ ًَ ٪

ک ا َِ ٟی ِؤ ٦
ٕ ذََ ٔ ٟ
ٕ یَ ِؤٗ ٕ ٦ی ََ ٔ ٟ ١ش ٌِ ٕذ َو َ ٥ِ ٛن ِٔؼ ُ
َخص ُِ ٥ن ِٔؼ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إِِّٔي َْلَ ِر ُجو أَ َِ ََ ٪ت ٌِحٔزَ أ ُ َّ٣تٔي ً ٔ َِ ٨ذ َرب َِّضا أَ ِ ٪یُ َؤ ِّ َ

َٗا َُ ٤ِ َْ ٢ص ٔ٣ائ َ ٔة َس َٕ ٨ة

رمعفنبامثعؿ ،ریغہ ،وفص اؿ ،رشحی نبدیبع،رضحت دعس نبایبفاقصرفامےتںیہ ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامای
ہک کشیب ںیم ادیم رکات وہں ہک ہی اتم اےنپ رپفرداگر ےک زندکی اینت اعزج وت ںیہن وہیگ ہک فہ اےس آدےھ دؿ یک یھب تلہم ہن
دے ،رضحت دعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ایگ ہک فصن ویؾ انتک ےہ؟ رفامای ہک  ::66ربس۔ (ویکہکن رقآؿ رکمی ےک اطمقب
آرختاکاکیدؿ666ربساکوہاگ)
رافی  :رمعفنبامثعؿ ،ریغہ،وفصاؿ،رشحینبدیبع،رضحتدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح
ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 945

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب ،حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ (ب ٩ابي جہ)١

ْٔک ََ ٣ة أَ ًَّ ٔ ٠ًَ ٪یا ًَ َِ ٠یطٔ َّ
رح َٚ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ َََََِْ٧ا أَ ُّی ُ
اٟش ََل ٦أَ ِ َ

رح َٗ ُض ِ ٥بٔا٨َّ ٟارٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اسا ِار َت ُّذوا ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلََ ٓ ٔ ٦ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ض َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢أَ ُْٔ ٩ِ ٛل ُ ِ ٔ
ّ َ٧
اب اہللٔ َو ُُ ٨ِ ٛت َٗات ٔ َُ ٠ض ِ ٥بٔ َ٘ ِو َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا َُ ََ ٢ت ٌَ ِّذبُوا بٔ ٌَ َذ ٔ

ک ًًَ ٔ ٠یا ًََِ ٠یطٔ َّ
ض
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ویِحَ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢بَ َّذ َ ٢دٔی َُ ٨ط َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ادمحنبدمحمنبلبنح،اامسلیعنباربامیہ،اویب،رضحت رکعہمریضاہللاعتیلہنع(نب ایبلہج)رفامےتںیہہک رضحتیلعریض
اہللاعتیلہنعےناالسؾےسرھپاجےنفاےل دنچولوگںوکولبادایاھتبجاسیکاالطعرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعوکیچنہپوت
رفامای ہک ںیم اںیہن آگ ںیم ںیہن الجات (ویکہکن) کشیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک اہلل ےک ذعاب (آگ)
ےس یسکوکذعابہندفافر ںیموتاںیہن لتقرکاتر وسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک وقؽےکاطمقبویکہکن یبنرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک وج اانپ دنی دبتلی رکے وت اےس لتق رکدف۔ انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اس اراشد یک االطع بج
رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعوکیچنہپوترفامایہکفحیانبابعس(اؿیکرعتفیرفامیئ)فحیاکظفلیھبکرتمحافرہدردیےکےیلوبال
اجاتےہافریھبکااہظراتفسفالیملعےکےیلوبالاجاتےہافریھبکرعتفیےکےیلوبالاجاتےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،اامسلیعنباربامیہ،اویب،رضحترکعہمریضاہللاعتیلہنع(نبایبلہج)
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 946

راوی ٤ً :زوبً ٩و ،٪ابوٌ٣اویہ ،اً٤عً ،بذاہلل ب٣ ٩زہ٣ ،رسو ،ٚحرضت ًبذاہلل

رسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥٠ی ٔحَ ١د َُ ٦ر ُج ِٕ ٣ُ ١شَ ٥ٕ ٔ ٠ی ِظ َض ُذ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َوأَِِّي َر ُسو ُ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ بٔإ ٔ ِح َذی ث َ ََل ٕث َّ
اٟثی ُِّب اٟزَّأِي
َ
ُّ

َواُِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص َواَّ ٟتارٔ ُک ٟٔذٔیٔ٨طٔ ا َِٔ٤ُ ٟار َُٔ ٠ِ ٔ ٟ ٚح َ٤ا ًَ ٔة

رمعفنبوعؿ،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفاماییسکاملسمؿاکوخؿالحؽںیہنےہوجہکوگایہداتیوہاہللیکفدحاتینیکافراسابتیکہکںیماہللاکروسؽوہںوساےئنیت

فہج ےک۔ اکی ہی اشدی دشہ وہ رک زانرکے۔ یسک وک انقح لتق رکے وت اجؿ ےک دبےل اجؿ۔ فہ صخش وج اےنپ دنی االسؾ وک وھچڑ
دےافر(املسمونںیک)امجتعےسدحیلعہوہاجےئ۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،اوباعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 947

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٨ا ٪باَّ٫ي ،ابزاہی ٥ب ٩ه٤٬اً ،٪بذاٌٟزیز ب ٩رٓیًٍ ،بیذ ب٤ً ٩يَ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ بِ ٔ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪ا َِ ٟباصَّٔ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤

َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ٔح َُّ ١د ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ی ِظ َض ُذ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤ذا
َّ
 ١أَ ِو ی ُِؼَُ ٠ب
َخ َد َُ ٣حارٔ ّبا ِهَّلِل َو َر ُسؤٟطٔ َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِ٘ َت ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ إَٔ بٔإ ٔ ِح َذی ثَ ََل ٕث َر ُج َْ ١زَِي َب ٌِ َذ إ ٔ ِح َؼا َٕٓ ٪إُٔ َّ ٧ط یُ ِز َج َُ ٥و َر ُج َْ َ ١
 ١ب ٔ َضا
أَ ِو یُ ِ٨فَي ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
َ ١نٔ ِّشا َٓ ُی ِ٘ َت ُ
ق أَ ِو َی ِ٘ ُت ُ
ط
دمحم نب انسؿ ابیلھ ،اربامیہ نب هماؿ ،دبعازعلسی نب رعیف ،دیبع نب ریمع ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکیسکاملسمؿاکوخؿالحؽ ںیہنےہوجہکاہللفدحہالرشکییکفادحاتینیک افردمحمیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکراستلیکوگایہداتیوہ رگنیتابوتںںیمےسیسکاکییکفہجےس۔اکیہیہکاشدیدشہوہرکزانرکےوتاےسرمج
ایک اجےئ اگ۔ دفرسے ہی ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس گنج رکےت وہےئ ابیغ وہاجےئ وت اےس لتق رکدای
اجےئایوسیلایالجفنطرکدایاجےئ۔رسیتےہیہکیسکسفنوکلتقرکےانقحوتاسےکوعضںیماےسلتقایکاجےئاگ۔
ط
رافی  :دمحمنبانسؿابیلھ،اربامیہنب هماؿ،دبعازعلسینبرعیف،دیبعنبریمع،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 948

ابو٣وسي اطٌزی
راوی  :اح٤ذب ٩ح٨ب٣ ،١شذد ،یحیي ب ٩سٌیذ٣ ،شذد٧ ،اَقہ بْ ٩اٟذ٤ً ،يَ ب ،١٫ ٩ابوبزدہ ،حرضت
ٰ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ش َّذ ْد َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ُ ََّقةُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ُذ بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ٢
وسي أَٗ َِبُِ ٠ت إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣عٔي َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن أَ َح ُذص َُ٤ا ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بُزِ َد َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َُ ٣
وسي أَ ِو یَا
َخ ًَ َِ ٩ی َشارٔی ََٓ ٔ ََلص َُ٤ا َسأ َ َ ٢ا َِ ١َ ٤َ ٌَ ٟوأ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ساْ ٔ ٛت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َت ُ٘و ُ ٢یَا أَبَا َُ ٣
َیٔ٤ینٔي َو ِاْل َ ُ
ک بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا أَكٌََِ ٠أِي ًََّ َي َ٣ا فٔي أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َ٤ا َو َ٣ا َط ٌَ ِز ُت أَُ َّ ٧ض َ٤ا یَ ِلَ ُ٠با ٔ ٪ا َِ ١َ ٤َ ٌَ ٟو َٛأَِِّي
ًَ ِب َذ اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص ُُِٗ ٠ت َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ

َ ًََّ ١ي ًَ َ٨َ ٔ ٠٤ا َ ٩ِ ٣أَ َرا َد ُظ َو َل ٩ِٔ ٜاذِ َص ِب أََ ِ ٧ت یَا أَبَا
أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي س َٔوأٛطٔ َت ِح َت َط َٔتٔطٔ َٗ ََ ٠ؼ ِت َٗا ََ ٩َِ ٟ ٢ن ِش َت ٌِ ١َ ٔ٤أَ ِو ََ َن ِش َت ٌُِ ٔ٤
وسي أَ ِو یَا ًَ ِب َذ اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص ٓ ََب ٌَ َث ُط ًََّ َي ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤ث ُ َّ ٥أَ ِت َب ٌَ ُط ٌَُ ٣اذَ بِ ََ ٩ج َب َٕٗ ١ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔذ ََِ ٠ًَ ٦یطٔ ٌَُ ٣ا ْذ َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ َِ ٢وأَ َِ ٟقي
َُ ٣

ئ َٗا َ ََ ٢أَ ِجُ ٔ ٠ص
ا ٪یَ ُضودٔیًا َٓأ َ ِس ٥ََ ٠ث ُ ََّ ٥را َج ٍَ دٔی َ٨طُ د ٔ َ
اٟشو ٔ
َُ ٟط و ٔ َسا َد ّة َوإٔذَا َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١ذ ُظ ُ٣وثَ َْٗ ٙا َ٣َ ٢ا َص َذا َٗا َ ٢صَ َذا ک َ َ
یُّ ٩
َحتَّي یُ ِ٘ َت ََ َٗ ١ـا ُئ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٗا َ ٢ا ِجِ ٔ ٠ص َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ََ ٢أَ ِجُ ٔ ٠ص َحتَّي یُ ِ٘ َت ََ َٗ ١ـا ُئ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ
َ
اِکا ٗ ٔ َی َاَّ ٦
ُو ٦أَ ِو أَ ُٗ ُوَ ٦وأَُ َ ٧اَ ٦وأَ ِر ُجو فٔي ِ َ ٧و َ٣تٔي َ٣ا
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ َح ُذص َُ٤ا ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب ٕ ١أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأُ َ ٧اَ ٦وأَٗ ُ
َٓ ُ٘تٔ َ ١ث ُ ََّ ٥ت َذ َ َ
أَ ِر ُجو فٔي َٗ ِو َ٣تٔي
ادمحنبلبنح،دسمد،ییحینبدیعس،دسمد،انرقہنباخدل،ریمعنبلھ،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنعرفامےت
ںیہہکںیمدفارعشیآدویمںےکاسھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہااکیریمےداںیئاجبناھتافردفرسا
ریمےابںیئاجبناھتاؿدفونںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساعلم(وگررن) اکدہعہبلطایکنکیلروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس(اؿ ےکاس وساؽےکوجابںیم)اخومشےھت سپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاے اوبومٰیس ای رفامای
ہکا ےدبعارلنمحنبسیق(رضحتاوبومٰیسیکتینک)اہمتریایکراےئےہ؟ںیمےناہکہکمسقےہاسذاتیکسجےنآپ وک
قح ےک اسھت (یبن انبرک) اجیھب ےہ اوہنں ےن ےھجم اےنپ دولں یک ابت ےس علطم ںیہن ایک افر ےھجم ہی ااسحس یھب ہن وہا ہک ہی دفونں
اعلم (وگررنی) اک دہعہ بلط رک ان اچ ےت ںیہ اوب ومٰیس ےتہک ںیہہک افر وگای ہک ںیم آپ یک وسماک وکآپ ےک وہٹن ےک ےچیندھکی
راہوہںہکوہٹنافرپوکااھٹوہااھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمہرہسگاےسوگررنںیہنانبںیئایرفامایہکمہاےسوگررن
ںیہن انبںیئ ےگ اےنپ اکومں رپ وج اےس اچےہ نکیل اوبومیس ای رفامای اے دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتیل ہنع مت اجؤ وت اںیہن نمی اک
وگررنانبرک جیھدایرھپاؿےکدعبرضحتاعمذنبلبجوک(وگررن)انبای۔رافیےتہکںیہہکبجرضحتاعمذاوبومیسےکاپسآےئ
وتاوبومٰیسےنرفامایہکارتےیئافر اؿےکےیل ہیکتراھک وتاوہنںےنداھکیہک اکیصخشدنباھوہازپاےہوپاھچ ہکہیایکاعمہلم ےہ
اوب ومٰیس ےن رفامای ہک ہی ےلہپ وہیدی اھت رھپ االسؾ ےل آای رھپ دفابرہ اےنپ دنی یک رطػ ولٹ ایگ ےہ وج ربا دنی ےہ۔ اعمذ نب لبج
ریضاہللاعتیلہنع ےنرفامایہک ںیماسفتقکت ںیہن وھٹیبںاک بج کتاہلل افراس ےکروسؽےک ہلصیف ےک اطمقباےس لتق ہن
ایکاجےئ۔نیترمہبتہیرفامایانچہچناسےکلتقاکمکحدایایگوتاےسلتقرکدایایگرھپدفونںےکدرایمؿراتےکایقؾاکذترکہوہاوت
دفونں ںیم ےساکی ےناغابل رضحتاعمذریضاہللاعتیلہنع ےن یہرفامایہکاہجںکت ریماقلعتےہ ںیم وتوسات وہںافرایقؾ یھب
رکات وہں رفامای ہک ایقؾ الیلل یھب رکات وہں افر وسات یھب وہں افر ںیم اینپ دنین ےک ابرے ںیم یھب ایس (ارجفوثاب یک) ادیم راتھک
َ
ایقؾالّلیلںیمراتھکوہں۔
وہںسجیکاےنپ ُ
رافی  :ادمحنب لبنح ،دسمد ،ییحی نبدیعس ،دسمد ،انرقہ نب اخدل ،ریمع نب لھ ،اوبربدہ ،رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 949

ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ح٤اِي یٌني ًبذاٟح٤یذ بً ٩بذاٟزح ،٩٤حرضت
ٰ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٟح َّ٤اِ ٔ ُّي َی ٌِنٔي ًَ ِب َذ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔذ ابِ َِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤كَ َِ ٠ح َة بِ ٔ ٩یَ ِحیَي َوب ُ َزیِذٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ
َار َت َّذ ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلٔ ٦
اَ ٪ی ُضود ٔ ًیا َٓأ َ ِسِ ٓ ٥ََ ٠
وسي َٗا ََٗ ٢ذ ََّٔ َ ًََّ ٦ي ٌَُ ٣ا ْذ َوأََ٧ا بٔا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤و َر ُج ْ ١ک َ َ
بِ ٔ ٩أَبٔي بُزِ َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
ک
ٔیب َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٤َّ ٠ا َٗذ ٌََٔ ٣ُ ٦ا ْذ َٗا َ ََ ٢أَِ٧ز ٔ َُ ٩ِ ًَ ٢دابَّتٔي َحتَّي یُ ِ٘ َت َُ٘ َٓ ١تٔ ََٗ ١ا َ ٢أَ َح ُذص َُ٤ا َوک َ َ
استُت َ
اِ َٗ ٪ذ ِ
نسح نب یلع امحین ینعی دبعادیمحل نب دبعارلنمح ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعمذ ریمے
اپس آےئ افر ںیم نمی ںیم (وگررن) اھت افر اکی آدیم وج ےلہپ وہیدی اھت رھپ االسؾ ےل آای وت اس ےک دعب فہ االسؾ ےس رمدت وہایگ۔
بج رضحت اعمذ رشتفی الےئ وت اہک ہک ںیم اینپ وساری ےس اس فتق کت ںیہن ارتفں اگ بج کت ہک اےس لتق ہن رک دای اجےئ
انچہچناےسلتقایکایگدعبںیماؿدفونںںیمےسیسکاکیےناہکہکاسےساسےسےلہپوتہببلطیکاجیکچیھت۔
رافی  :نسحنبیلعامحینینعیدبعادیمحلنبدبعارلنمح،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 950

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،حٔؽ ب ٩طیباِي ،ابوبزدہ،

ُ
ئ َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َح َّذث َ َ٨ا َّ
وسي ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١ذ ِار َت َّذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟظ ِی َباِ ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َد َة ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗا ََٓ ٢أت َٔي أَبُو َُ ٣
َ
َرض َب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َر َوا ُظ ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک
ْٔش َ
ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلََ ٓٔ ٦ذ ًَا ُظ ً ِ ٔ
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة أَ ِو َ ٔ
َقی ّبا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َحا َئ ٌَُ ٣ا ْذ ٓ ََذ ًَا ُظ َٓأبَي ٓ َ َ
بِ ُ٤ًُ ٩يَِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َد َة  ٥َِ ٟیَ ِذ ُِک ٔاَ ِست ٔ َتابَ َة َو َر َوا ُظ ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َّٕ ٩ِ ًَ ١
اٟظ ِی َباِ ٔ ِّي ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
َ
ِ

ِک ٓ ٔیطٔ ٔاَ ِست ٔ َتابَ َة
َُ ٣
وسي َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دمحم نب العء ،صفح نب ابیشین ،اوبربدہ ےس یہی ہصق رمفی ےہ اوہنں ےن رفامای ہک رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک
اپس اکی صخش الایایگ وج االسؾ ےس رھپ ایگ اھت اوہنں ےن اسصخش وک رقتةی گل گھب سیب راوتںکت االسؾ وبقؽ رکےنیک دوعت
دی۔ رھپ رضحت اعمذ رشتفی الےئ وت اوہنں ےن یھب اےس االسؾ یک دوعت دی وت اس ےن ااکنر رکدای وت اوہنں ےن اس یک رگدؿ
امردی۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکدبعااملکلنبریمعےناوبربدہریض اہللاعتیلہنع ےسرفاتی ایک ےہاسںیماس
ابت اک ذرک ںیہن ےہاس ےس وتہب بلطیک یئگ یھت ہکبج انب لیضف ےن ابیشین ےس اوہنں ےندیعس نب ایب ربدہ ےس اوہنں ےن اےنپ
فادلےساوہنںےناوبومٰیسےسیہیدحثیرفاتییکےہافراسںیمیھببلطوتہباکذترکہںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،صفحنبابیشین،اوبربدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 951

راوی  :ابٌ٣ ٩اذ ،ابي٣ ،شٌودٗ ،اس،٥

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذث َ َ٨ا ا ِِ ٤َ ٟش ٌُود ٔ ُّی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢یَ ِ٨ز ٔ َِ ٢حتَّي ُ ٔ
است َ َتابَطُ
ْض َب ًُُ ُ٘ ُ٨ط َو َ٣ا ِ
انب اعمذ ،ایب ،وعسمد ،اقمس ےس یہی دحثی وقنمؽ ےہاس ںیم ہی ےہ ہک رضحت اعمذ اینپ وساری ےس ںیہن ارتے یتح ہک اس یک
رگدؿامردییئگافراسےسوتہبںیہنبلطیکیئگ۔
رافی  :انباعمذ،ایب،وعسمد،اقمس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ

رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 952

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ٣زوزیًَّ ،ي ب ٩حش ،٩ب ٩واٗذ ،یزیذ٧خَّيًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
اِ ًَ ٪ب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َرس ٕح یَِٜت ُُب َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َز َُّ ٟط َّ
اٟظ ِی َلا ُٔ ٠َ َٓ ٪ح َٙ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ِ
آَ ٪أ َ َج َار ُظ َر ُسو ُ٢
بٔا ِلَّٔ ُٜارٔ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ی ِ٘ َت ََ ١ی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓا ِس َت َح َار َُ ٟط ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمحنبدمحمرمفزی ،یلعنب نسح ،نب فادق، ،سیدیخن ،رکعہم،رضحتانبابعسریض اہللاعتیل ہنعرفامےتںیہ ہک رضحتدبعاہلل
نبدعسنبایبارسلح،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکبتےھتاںیہناطیشؿےن السھدایافرفہافکرےساجےلمروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنحتف ہکمےکرفزاؿےکلتقاکمکحدےدای رضحتامثعؿنب افعؿےناؿےکےیلاامؿامیگنوتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہناامؿدےدی۔
رافی  :ادمحنبدمحمرمفزی،یلعنبنسح،نبفادق،سیدیخن،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 953

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اح٤ذ بٓ ٩ـ ،١اسبان ب ٩نص ،زً ٥سذی ،حرضت ٣ؼٌب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩سٌذ اپ٨ے
واٟذ حرضت سٌذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟش ِّذ ُّی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا ََ ٢ز ًَ َُّ ٥
َّ
َ
اَ َٓ ٪حا َئ بٔطٔ َحتَّي أَ ِو َٗ َٔطُ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
رس ٕح ً ٔ َِ ٨ذ ًُ ِث ََ ٤
ًَ َِ ٩س ٌِ ٕذ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
ا ٪یَ ِو ُِ َٓ ٦تحٔ ََ ٜ٣ة ا ِْت ََبأ ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ِ
َّ
َّ
ک یَأبَِي ٓ ََبا َی ٌَ ُط
َف َٓ ٍَ َرأِ َس ُط َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ ث َ ََلثّا ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَای ٔ ٍِ ًَ ِب َذ اہللٔ َ َ

یذ َی ُ٘ ُو ٦إلٔ َي صَ َذا َح ِی ُث َرآِٔي َُِ َٔٔ ٛت َیذٔی ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَتٔطٔ
أ ٓ ٪یَ ٥ِ ُٜر ُج َْ ١ر ٔط ْ
َب ٌِ َذ ثَ ََل ٕث ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ًََّ ١ي أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا ک َ َ
وُ َٟ ٪ط َْائ ٔ َُ ٨ة
ک أَ ََّ أَ ِو َ٣أ ِ َت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا بٔ ٌَ ِیَ ٔ ٨
ٓ ََی ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا ِ َ ٧ذرٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا فٔي َن ِٔ ٔش َ
ک َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ََ یَ َِ ٨بِٔي ٔ ٨َ ٔ ٟب ٕ ٓي أَ َِ ٪تَ ُٜ
اْلِ َ ًِي ُ ٔن
امثعؿ نب اوبہبیش ،ادمح نب لضف ،اابسط نب رصن ،ز م دسی ،رضحت بعصم ریض اہلل اعتیلہنع نب دعس اےنپ فادل رضحت دعس ریض
اہللاعتیلہنعےسرفاتی رکےتںیہہکاوہنںےنرفامایہکحتفہکمےکرفزدبعاہللنبدعسنبایبرسح،رضحتامثعؿ نبافعؿ ےک
اپس پھچ رک ھٹیب ےئگ فہ اںیہن ےل رک آےئ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ڑھکا رکدای افر رفامای ہک ای روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل وک تعیب رکںیل وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رس رابرک ااھٹای افر اؿ یک رطػ نیت
رمہبتداھکیافررہرمہبتااکنرایکرھپنیترمہبتےکدعباؿوکتعیبرکایلرھپاےنپاحصہبریضاہللاعتیلہنعیکرطػوتمہجوہےئافر
رفامای ہک مت ںیم وکیئ رلج ردیش ںیہن اھت ہک وج اس یک رطػ ڑھکا وہ رک اےس لتق رکداتی۔ بج اس ےن ےھجم داھکی ہک ںیم ےن اس وک
تعیبرکےنےساہھترفکایلےہاحصہبےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسںیمہںیہنولعمؾاھتہکآپےکدؽںیم
ایکےہآپےناینپآھکنےس رامریرطػااشرہویکںںیہن رفامای؟رفامایہک یسک یبن ےک ےیلانمبسںیہنہک فہ آوھکنںیکایختن
رکے۔
رافی  :امثعؿ نب اوبہبیش ،ادمح نب لضف ،اابسط نب رصن ،ز م دسی ،رضحت بعصم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دعس اےنپ فادل رضحت
دعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمدتنیاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 954

راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیذ ،طٌبي ،جزیز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا حُِ ٤ی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََّ ٩ِ ًَ ٙ
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َ
َ
اْٟش ٔک َٓ َ٘ ِذ َح ََّ ١د ُ٣طُ
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَبَ َ ٙا ِِ ٌَ ٟب ُذ إلٔ َي ِّ ِ
قیتیہ نب دیعس ،یبعش ،زجری ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک بج
الغؾ(املسمؿدنبہ)رشکیکرطػاھبگاجےئوت ےکشاساکوخؿالحؽوہایگ۔
رافی  :قیتیہنبدیعس،یبعش،زجریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتسگخروسؽیکزسا
ابب  :زساؤںاکایبؿ
اتسگخروسؽیکزسا

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 955

٣وسي ْتَّي ،اس٤اًی ١ب ٩جٌرف ٣ذِي ،ارسائیً ،١ث٤ا ٪اطحاًْ ،٦ک٣ہ ،حرضت ًبذاہلل بً ٩باض رضي
راوی ً :باد بٰ ٩
اہلل تٌالي ً٨ہ

اَّ ٪
ْٔک ََ ٣ة َٗا َ٢
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟظحَّأ ِ ً ٩ِ ًَ ٔ ٦
وسي ا ُِ ٟخ َّتَّ ٔ ُّي أَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رسائ ٔی َِ ًُ ٩ِ ًَ ١ث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ًَبَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩
رف ا َِ ٤َ ٟذِ ٔ ُّي ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ض أَ َّ ٪أَ ًِ ََّم کَاِ َ ٧ت َُ ٟط أ ُ َُّ ٦و َٕ ٟذ َت ِظ ُت ُ ٥أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت َ٘ ٍُ ٓ ٔیطٔ َٓ َی َِ ٨ضا َصا ٓ َََل َت َِ ٨تهٔي َو َیزِ ُجزُ َصا
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َج ٌََِ ٠ت َت َ٘ ٍُ فٔي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت ِظت ُُُ ٤ط َٓأ َ َْ َذ ا َِ ِِ ٔ٤ٟو َََ ٓ ٢و َؿ ٌَطُ فٔي
ٓ َََل َت ِ٨زَ ٔجزُ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا کَاِ َ ٧ت ذ َ

بَ ِلَ ٔ ٨ضا َو َّات َٜأ َ ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘ َتََ ٠ضا ٓ ََو َٗ ٍَ بَي ِ َن رٔ ِجَِ ٠ی َضا كٔ ِٔ ََّْ ٠َٓ ١ل َخ ِت َ٣ا صُ َ٨ا َک ب ٔ َّ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
ِک ذََ ٔ ٟ
اٟذ٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا أَ ِػ َبحَ ذُ ٔ َ

اض َوص َُو
اض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُذ اہللَ َر ُج َّل ٓ ٌََ َ٣َ ١ا ٓ ٌََ َ ١لٔي ًََِ ٠یطٔ َح ٌّ ٙإ ٔ ََّ َٗا ََ َ٘ َٓ ٦ا ٦اْلِ َ ًِ ََّم َی َت َخ َّلی اَ ٨َّ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َ ٍَ ٤اَ ٨َّ ٟ
ک
ک َو َت َ٘ ٍُ ٓ ٔی َ
یَ َتزَ ِٟزَ َُ ٢حتَّي َٗ ٌَ َذ بَي ِ َن یَ َذ ِی أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ٧ا َػاحٔبُ َضا کَاِ َ ٧ت َت ِظت َُُ ٤
ا ٪ا َِ ٟبارٔ َح َة َج ٌََِ ٠ت
َٓأََ ِ ٧ضاصَا ٓ َََل َت َِ ٨تهٔي َوأَ ِز ُجزُ َصا ٓ َََل َت ِ٨زَ ٔجزُ َولٔي َٔ ٨ِ ٣ضا ابِ َ٨ا ِٔ ٣ٔ ٪ث ُ
 ١اِ ٠ُّ ٟؤَ ُٟؤ َتي ِ ٔن َوکَاِ َ ٧ت بٔي َرٓ ٔی َ٘ ّة َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ٔیک َٓأ َ َْ ِذ ُت ا َِ ِِ ٔ٤ٟو َََ ٓ ٢و َؿ ٌِ ُت ُط فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا َو َّات َٜأ ِ ُت ًََِ ٠ی َضا َحتَّي َٗ َت ِ٠ت َُضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک َو َت َ٘ ٍُ ٓ َ
َت ِظت َُُ ٤

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ِ
اط َض ُذوا أَ ََّ ٪د ََ ٣ضا َص َذ ْر

د
ابعد نب ومٰیس یلی ،اامسلیع نبرفعج دمین ،ارسالیئ ،امثعؿ ااحشؾ ،رکعہم ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی
ےہہکاکیادنےھیکاؾفدل(فہابدنیسجےن امکلاکہچبانجوہ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرباالھباہکرکیتیھتافر آپ
یک ربایئ ںیم بَع ُو ُذ ِثہلل) وغشمؽ ریتہ یھت۔ فہ ادناھ اےس اس ےس عنم رکات اھت وت فہ ابز ہن آیت یھت افر فہ اےس ڈات ات اھت نکیل فہ اس یک
ڈاٹن ںیہن یتنس یھت۔ رافی ےتہک ںیہ ہک اکی رات بج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وجہ ںیم زپی یھت افر آپ وک ربا
الھبہہکریہیھتوتاسےکادنےھامکلےنرجنخ ایلافراسےکٹیپرپرھکدایافراسرپہیکتاگلایل۔افراےسلتقرکدای۔اسوعرت
یک اٹوگنں ےک درایمؿ ہچب زپا وہا اھت وت فہ فاہں رپ وخؿ ےس ڑھتل ایگ حبص وک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اس اک
ذترکہوہاوتآپےنولوگںوکعمجایکافراہکہکںیم اسصخشوکسجےناےنپافرپریماقحرےتھکوہےئہیلعفایکےہاہللیکمسقداتی
وہںہکفہڑھکاوہاجےئوتفہ ادناھڑھکاوہایگافرولوگںیک رگد ںینالھپاتگنرلزاتاکاتپنوہاآای،افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسےنمھٹیبایگ،افراہکہکایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسںیماسوعرتاکاسیھتوہںفہآپوکرباالھب یتہیھتافرآپیک
ربایئ ںیم زپی راہ رکیت یھت ںیم اےس عنم یھب رکات اھت وت فہ ابز ہن آیئ یھت افر اےس ڈااٹن ڈاٹپ وت اس رپ اس اک وکیئ ارث ہن وہا افر اس ےس
ریمےدفومویتںےسیجےٹیبںیہافرفہریم یڑبیایھچاسیھتیھتذگہتشراتفہآپوکرباالھبےنہکیگلافرآپےکابرےںیمایسی
فیسیابتےنہکیگلوت ںیمےن رجنخےلرکاسےکٹیپرپ راھکافراسرپہیکتاگلدای۔(زفراگلای)اہیںکتہکںیم ےناےسلتقرکدای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکربخداروگاہروہاساکوخؿ ،دھراکیبرہ وےہ(اضعئ)ےہ۔
د
رافی  :ابعدنبومٰیس یلی،اامسلیعنبرفعجدمین،ارسالیئ،امثعؿااحشؾ،رکعہم،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اتسگخروسؽیکزسا

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 956

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہً ،بذاہلل ب ٩جزاح ،جزیزِ٣ ،يَہ ،طٌبي ،حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي ََ َة ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ی ُضودٔیَّ ّة
َ
کَاِ َ ٧ت َت ِظ ُت ُ ٥أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت َ٘ ٍُ ٓ ٔیطٔ َٓ َخ ََ َ٘ ٨ضا َر ُج َْ ١حتَّي َ٣ا َت ِت َٓأَبِ َل ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َد ََ ٣ضا
امثعؿ نب اوبہبیش ،دبعاہلل نب رجاح ،رجری  ،ریغہ ،یبعش ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی وہید وعرت روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکربا الھب یتہیھتافرآپیکربایئ ںیمزپیریتہیھتاکیآدیم ےناساک الگوھگٹنداییتحہکفہ رمیئگ افر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکوخؿدہر(اضعئرقار)دےدای۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،دبعاہللنبرجاح،رجری ،ریغہ،یبعش،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اتسگخروسؽیکزسا

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 957

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،یو٧ص ،ح٤یذ ب٫ ،١٫ ٩ارو ٪بً ٩بذاہلل ،نؼيَ بَ ٩فد ،ابواسا٣ہ ،یزیذ ب ٩زریح،
یو٧ص بً ٩بیذ ،ح٤یذ بَ٫ ٩لً ،٢بذاہلل بْ٣ ٩طٖ ،حرضت ابوبززہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اَسَّ٠م رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔذ بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّذثَ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

یذ بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩یُوَ ُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔذ بِ ٔ٩
رف ٔد َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َونُ َؼيَُِ بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ
ْط ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِز َز َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨ذ أَبٔي بَ ِْکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ َٓ َت َِی ََّى ًََّ َي َر ُج َٕٓ ١ا ِط َت َّذ ًََِ ٠یطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت
ص ََٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢بذٔ اہللٔ بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ْض ُب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٗا ََٓ ٢أَذِ َص َب ِت کَ٤َ ٔ ٠تٔي ُ ََـ َب ُط َٓ َ٘ َاََ ٓ ٦ذ َْ ََٓ ١أ َ ِر َس َ ١إلٔ َ َّي
َتأ ِ َذ ُ ٪لٔي َیا َْٔ٠ی َٔ َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٔ
ک ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ََ ٢واہللٔ َ٣ا کَاِ َ ٧ت َ ٔ ٟب َ ٕ
ْش
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َّأ ٟذی َُِٗ ٠ت آنّٔٔا ُُِٗ ٠ت ائ ِ َذ ِ ٪لٔي أَ ِ ٔ
ْض ُب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٗا َ ٢أَ َُ ٨ِ ٛت َٓاً َّٔل َِ ٟو أَ َِ ٣زتُ َ

یذ
َب ٌِ َذ َُ ٣ح َّٕ ٤ذ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ َٟٔ ٥َ ٠ى یَز ٔ َ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،ویسن  ،دیم نب لھ ،اھرفؿ نب دبع اہلل ،ریصن نب رفج ،اوبااسہم ،سیدی نب زرحی ،ویسن نب دیبع  ،دیم نب
الھؽ ،دبعاہلل نب رطمػ ،رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتیل ہنع االیملس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت رضحت
اوبرکبدصقیریضاہللاعتیلہنعےکاپساؿےکزامہنالختفںیماھٹیبوہااھتسپفہیسکآدیمرپانبضغکوہےئگافراےستخستسس
اہک ںیم ےن رعض ایک اے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہیفلخ آپ ےھجم ااجزت دےتی ںیہ ہک ںیم اس یک رگدؿ امردفں؟
اوبربزہےتہکںیہہکریم ےاسس ہلےساؿاکہصغاجاتراہافرفہڑھکےوہرکرھگےکادنردالخوہےئگافرےھجمالباجیھبافررفامایہکمت
ےنایھبایکاہکاھتںیمےناہکہکےھجمااجزتدںیوتاسیکرگدؿامردفں؟رفامایہکارگںیمںیہمتاساکمکحداتیوتایکمتااسیرکدےتی؟
ںیم ےن اہک یج اہں۔ رفامای ہک دخا یک مسق دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب یسک رفد رشب ےک ےیل یسک وک لتق ںیہن ایک اجاتکس (رباالھب
ےنہکرپ)اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیاافلظسیدینبزرعیےکںیہ۔
رافی  :ومیس نب اامسلیع ،امحد ،ویسن  ،دیم نب لھ ،اھرفؿ نب دبعاہلل ،ریصن نب رفج ،اوبااسہم ،سیدی نب زرحی ،ویسن نبدیبع،
 دیمنبالھؽ،دبعاہللنبرطمػ،رضحتاوبربزہریضاہللاعتیلہنعاالیملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ

اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 958

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ،ابوایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا ٔ ١ٕ ِ ًَُ ٩ِ ٣أَ ِو َٗا َ٩ِ ٣ٔ ٢
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رعیِ ََ ٨ة َٗ ٔذ ُ٣وا ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َُ

ْشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَبِ َواَ ٔ ٟضا َوأَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ ُّحوا َٗ َتُ٠وا َراعٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بَٔ٘ ٔ ٠ا ٕح َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ی ِ َ
اس َتاُٗوا اََ ٓ ٥َ ٌَ ٨َّ ٟب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََََُّْ ٥َ ٠ص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَ َّو ٔ ٢اَ ٨َّ ٟضارٔ َٓأ َ ِر َس َ ١أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي
َو ِ

َحة ٔ
ار َحتَّي ٔجی َئ بٔض ٔ َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔض ٔ ِٔ ُ٘ َٓ ٥ل ٌَ ِت أَیِذٔیض ٔ َِ ٥وأَ ِر ُجُ ُ٠ض َِ ٥و ُسَ ٔ٤ز أَ ًِیُُ ُ٨ض َِ ٥وأ ُ ُِ٘ ٟوا ف ٔي ا َِّ َ ٟ
آثَارٔص ِٔ٤ََ ٓ ٥ا ِار َت َٔ ٍَ اَ ٨َّ ٟض ُ

رفوا َب ٌِ َذ إ ٔ َی٤أ٧ض ٔ َِ ٥و َح َاربُوا اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط
وَََ ٓ ٪ل ی ُِش َ٘ ِو ََٗ ٪ا َ ٢أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ٓ ََض ُؤ ََ ٔ
َی ِش َت ِش ُ٘ َ
رسُٗوا َو َٗ َتُ٠وا َو َُ َ ٛ
ئ َٗ ِو َْ َ ٦

امیلسؿ نب رحب ،امحد ،اوباویب ،اوبالقہب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک ہلیبق ، ،ؼکل ، ،ای رعہنی ےک ھچک
ولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآےئسپاںیہندمہنییکآبفوہاراسہنآیئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن مکح رفامایہک اؿ ےک ےیلدفدھدےنی فایل افوینٹنں اک افر اںیہن مکح دایہکفہ اؿ ےک اشیپب افر دفدھ وکںیئپ انچہچنفہ ےلچ
ےئگ(العجےکدعب)بجفہدنترتسوہےئگوتاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرچفاےہوکلتقرکدایافراجونرفں
وک اکنہ رکےل ےئگ حبص وکاسیک االطع روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک یچنہپ وت آپ ےن اؿ ےک اعتبق ںیمولوگں وک اجیھب ہک سپ
بجدؿڑچےھفہاںیہنڑکپرکالےئوتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدایاؿےکےیلہکاؿےکاہھتاپؤںاکٹدےیئےئگ
افراؿیکآوھکنںںیمرگؾالسایئںریھپدیںیئگافراںیہنرحہںیم(وجدمہنیےکدفونںانکرفںےکاپساکیتہبڑباہعطقزنیم
ےہ اہجں ایسہ رھتپ زپے وہےئ ںیہ)ڈاؽ دای ایگ افر اؿ یک ہی احتل وہیئگ ہک فہ ایپس ےس زتپ رک اپین امےتگن ےھت نکیل اںیہن اپین ہن
الپایاجات۔اوبالقہبےتہکںیہہکہیفہولگےھتاوہنںےنوچرییک،لتقایکافراامیؿالےنےکدعبرھپرفکیکراہاایتخریکافراہللافر
اسےکروسؽےسگنجیک۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،اوباویب،اوبالقہب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل

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

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 959

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١و٫یب ،ایوب

وب بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ ََ ٤شا ٔ٣ي ََ َٓأ ُ ِحَ ٔ٤ی ِت َٓ ََ ٜح َُ ٠ض ِ٥
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َو َٗ َّل ٍَ أَیِ ٔذیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َ٣ا َح َش َُ ٤ض ِ٥
ومیسنباامسلیع،فهیب،اویبےنایہنےساسدحثیوکایبؿایکےہاسںیمرفامایہکآپےنمکحدایہکالسایئںرگؾرکےن اک
انچہچن فہ رگؾ یک ںیئگ افر اؿ یک آوھکنں ںیم وطبر رسہم ےک ریھپی ںیئگ افر اؿ ےک اہھت اپؤں اکٹ دےی ےئگ افر اںیہن دفعیہ یہ
ںیہنلتقایکایگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فهیب،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 960

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح ب ٩سٔیا٤ً ،٪زو بً ٩ث٤ا ،٪وٟیذ ،اوزاعي ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ َِ ٩ی ِحیَي
اَٗ ٪ا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ح و َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ

َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي َٛثٔيَ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ ٓ ََب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
و ٪اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َو َی ِش ٌَ ِو َ ٪فٔي
ک إٔ٤َ َّ ٧ا َجزَا ُئ َّأ ٟذ َ
فٔي كََ٠بٔض ٔ َِٗ ٥ا َٓ ّة َٓأت ُ َٔي بٔض ٔ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َي فٔي ذََ ٔ ٟ
ی ٩یُ َحارٔب ُ َ
ق ٓ ََشا ّدا ِاْلیَ َة
اْلِ َ ِر ٔ

دمحم نب ابصح نب ایفسؿ ،رمعف نب امثعؿ ،فدیل ،افزایع ،اوبالقہب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےن یہی دحثی رفاتی یک
ےہاسںیمرفامایہکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿولوگںیکالتشںیمایقہفانشوسںیکامجتعیجیھبسپاںیہن ڑکپ
ب
ف ًدا االیة کشیب یہی دبہل ےہ اؿ
وُبؿ ا َ
خائُ َّ د
رکالای ایگ وت اہلل ےن ہی آتی انزؽ یک۔ ِإ َّب َ َر
ََّ َف َروُسلَ ُة َف َْصع َ ْو َؿ ِف َْال ْر ِ
ت ِر َ
ن َُ
ضََ
اَِّ َ
ولوگںاکوجاہللافراسےکروسؽہیلعاالسلؾےکاسھتگنجرکےتںیہہکاںیہنلتقایکاجےئایوسیلرپاکٹلایاجےئایاؿےکاہھتافر
اپؤںاضتمداکےٹاجںیئ۔
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،رمعفنبامثعؿ،فدیل،افزایع،اوبالقہب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 961

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ثابتٗ ،تادہ ،ح٤یذ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ثابت ٗتادہ اور ح٤یذ ےن حرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک

ِک َص َذا ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا ثَاب ٔ ْت َو َٗ َتا َدةُ َوحُ َِ ٤ی ْذ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ذَ َ َ
أَْ َ ٧ص َٓ َِ َ٘ ٠ذ َرأَیِ ُت أَ َح َذص ُِ ٥یَِٜذ ُٔ ٦اْلِ َ ِر َق بٔٔٔیطٔ ًَ َل ّظا َحتَّي َ٣اتُوا
ومیس نب اامسلیع،امحد ،اثتب ،اتقدہ  ،دیم ،اسن نب امکل ،رضحت اثتب اتقدہ افر  دیم ےن رضحت اسن نب امکل ےس اس دحثی وک
رفاتی ایک ےہ رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک سپ کشیب ںیم ےن اؿ ںیم ےس (ؼکل ای رعہنی ےک زسا ایہتف ولوگں ںیم

ےس)اکیاکیوکداھکیہکفہایپسیکدشتےسزنیمرکدیراہاھتاہیںکتہکفہرمےئگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،اتقدہ ،دیم،اسننبامکل،رضحتاثتباتقدہافر دیمےنرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 962

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،اب ٩ابو٫ادی ،ہظاٗ ،٦تادہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَذ ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َزا َد ث ُ َّ٥
َ َ ٧هي ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟث َ٠ةٔ
دمحم نب اشبر ،انب اوباھدی ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس یک رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ
وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکہلثمرکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنباشبر،انباوباھدی،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 963

راوی  :ابوبَل ،٢ابوز٧ادً ،بذاہلل بً ٩بیذاہلل ،اح٤زً ،بذاہلل بً ٩بیذاہلل ب٤ً ٩ز بْ ٩لاب ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِْ ٤زو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ًَِ ٩ب ٔ ِذ اہللٔ بِ ٔ٩
َاروا ًََّ َي إٔب ٔ ٔ ١أ ٨َّ ٟب ِّي
اسا أَُ ُ
ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ ص َُو َی ٌِنٔي ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
اب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّّ َ ٧ ٪
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َتاُٗو َصا َو ِار َت ُّذوا ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َٗ َتُ٠وا َراعٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ؤ ٔ٨ّ ٣ا ٓ ََب ٌَ َث
ی ٩أَ َِْ َ ََ ًَ ُِ ٨ض ِ٥
فٔي آثَارٔص َِٔٓ ٥أُْ ُٔذوا َٓ َ٘ َّل ٍَ أَیِ ٔذ َی ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض َِٗ ٥ا ََ ٢وَ٧زََِ ٟت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥آیَ ُة ا َِ ٤ُ ٟحا َربَ ٔة َوص َُِّ ٥أ ٟذ َ
أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا َِ ٟححَّا َد ح ٔي َن َسأ َ َُ ٟط
ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبھ ،رمعف ،دیعس ،اوبالبؽ ،اوبزاند ،دبعاہلل نب دیبع اہلل ،ارمح ،دبعاہلل نب دیبع اہلل نب رمع نب اطخب،
رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکھچکولوگںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافوٹنںرپاغرت
رگی یک افر اںیہن ولٹ رک اکنہےل ےئگ افر االسؾ ےس رھپ ےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رچافےہ وک لتق رکدای وج
املسمؿ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اعتبق ںیم ھچک ولوگں وک اجیھب وت اںیہن رگاتفر رکایل افر اؿ ےک اہھت اپؤں
اکےٹ ےئگ افر اؿ یک آوھکنں ںیم رگؾ السایئں ریھپی ںیئگ رفامای ہک اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم یہ آتی احمرہب یھب انزؽ وہیئ افر
یہیفہولگےھتہکاجحجنبویفسےنبجرضحتاسننبامکلےسوساؽایکوتاوہنںےناؿولوگںےکابرےںیماےسالتبای۔
رافی  :اوبالبؽ،اوبزاند،دبعاہللنبدیبعاہلل،ارمح،دبعاہللنبدیبعاہللنبرمعنباطخب،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 964

راوی  :اح٤ذ ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہبٟ ،یث ب ٩سٌذ٣ ،ح٤ذ بً ٩حَل ،٪حرضت ابواٟز٧اد رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟرسحٔ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ک َٓأَِ٧زَ َ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َٗ َّل ٍَ َّأ ٟذ َ
رسُٗوا َ٘ ٔ ٟا َح ُط َو َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ ٥بٔا٨َّ ٟارٔ ًَا َت َب ُط اہللُ َت ٌَال َي فٔي ذََ ٔ ٟ
یَ َ ٩
ق ٓ ََشا ّدا أَ ُِ ٪ی َ٘ َّتُ٠وا أَ ِو ی َُؼ َّ٠بُوا ِاْلیَ َة
اہللُ َت ٌَال َي إٔ٤َ َّ ٧ا َجزَا ُئ َّأ ٟذ َ
و ٪اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َو َی ِش ٌَ ِو َ ٪فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ی ٩یُ َحارٔب ُ َ
ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ثیل نب دعس ،دمحم نب الجعؿ ،رضحت اوبازلاند ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک وہنجں ےن آپ یک افوینٹنں وک رچاای اھت اہھت اپؤں اکےٹ افر اؿ یک آوھکنں ںیم آگ یک
ََّ َف َروُسلَ ُة َفب َْصع َ ْو َؿ
وُبؿا َ
خائُ َّ د
السایئںریھپںیوتاہللےنآپرپاتعبرفامایاسابرےںیمافرہیآتیانزؽرفامیئ ِإ َّب َ َر
ت ِر َ
ن َُ
اَِّ َ
َ
ف ًدا َأ ْؿبُ َق َّیلُوا َأ ْفب َُضل ّ ُیوا۔
ِف َْال ْر ِ
ضََ
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ثیلنبدعس،دمحمنبالجعؿ،رضحتاوبازلاندریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 965

٣وسي ب ٩اس٤اًی٤٫ ،١اٗ ،٦تادہ ،حرضت ٣ح٤ذ ب ٩سيَیَ ٩ف٣اےت ہیں ٛہ یہ حذیث ا٧ص رضي
راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَٰ ،
اہلل تٌالي ً٨ہ

یَٗ ٩ا َ٢
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اَ ٪ص َذا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِ٨ز ٔ َ ٢ا ُِ ٟح ُذو ُد َی ٌِنٔي َحذ َ
ٔیث إَٔ َ ٧ص
کَ َ
دمحمنبریثک،ومٰیسنباامسلیع،امھؾ،اتقدہ،رضح تدمحمنبریسنیرفامےتںیہہکہیدحثیاسنریضاہللاعتیلہنع (سجںیم الیصفت
اؿولوگںیکزسااکذرکےہدحفدیکآتیےکانزؽےسلبقیکےہ۔

رافی  :دمحمنبریثک،ومٰیسنباامسلیع،امھؾ،اتقدہ،رضحتدمحمنبریسنیرفامےتںیہہکہیدحثیاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اہللافرروسؽےسگنجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 966

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ثابتًَّ ،ي ب ٩حشينًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّذث َ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ق ٓ ََشا ّدا أَ ِ ٪یُ َ٘ َّتُ٠وا أَ ِو ی َُؼ َّ٠بُوا أَ ِو ُت َ٘ َّل ٍَ أَیِذٔیض ٔ َِ ٥وأَ ِر ُجُ ُ٠ض ِ٥
إٔ٤َ َّ ٧ا َجزَا ُئ َّأ ٟذ َ
و ٪اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َو َی ِش ٌَ ِو َ ٪فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ی ٩یُ َحارٔب ُ َ

ََٔٔ ْ ٩ِ ٣ل ٕ
اب ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ َٗ ٥ب َ ١أَ ُِ ٪ی ِ٘ َذ َر ًََِ ٠یطٔ
ق إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َُ ُٔ ْور َرح ْٔیَ٧ ٥زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة فٔي ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ٖ أَ ِو یُ َِِ ٔ٨وا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ْشٔٛي َن ٓ َََ ٩ِ ٤ت َ

ک أَ ُِ ٪ی َ٘ َأ ٓ ٦یطٔ ا َِ ٟح ُّذ َّأ ٟذی أَ َػابَ ُط
َ ٥َِ ٟی ُِ ٌِ ٨َ ٤ط ذََ ٔ ٟ

ئ
خا ُ
ادمحنب دمحمنباثتب،یلعنبنیسح،رکعہم،رضحتانب ابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکرقآؿرکمییک آتی۔ ِإ َّب َ َر
َ َ بُ َق َّیل ُ َ ب َُضلَّی َ بُ َق َّغ َ َ ِته ِ ْ َ ُحل ُ ُه
ب
ن
َ
ی
ف
ْ
َ
َ
ْ
َ
ِ
ٍ
ْ
ض
وُبؿ ا َ
َّ د
ف ًدا أ ْؿ وا أ ْف ُوا أ ْف ع أ ْيد م َفأ ْر م نِمْ جػ أ ْف ُ ْوا نِمْ ال ْر ِ
ََّ َف َروُسلَ ُة َف َْصع َ ْو َؿ ِف َْال ْر ِ
ت ِر َ
ن َُ
ض َ
اَِّ َ
االیة۔ ہی رشمنیک ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ سپ سج ےن رگاتفری ےس لبق وتہب رکیل وت اس یک وتہب اس رپ دح اقمئ وہےن ےس امعن
ںیہنوہیگوجدحاسرپالزؾوہیئگ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،یلعنبنیسح،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحرشیعےکدعفےکےیلافسرشاکمکح

ابب  :زساؤںاکایبؿ
دحرشیعےکدعفےکےیلافسرشاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 967

راوی  :یزیذ بْ ٩اٟذ بً ٩بذاہلل ب٣ ٩و٫ب ٤٫ذاِيٗ ،تییہ ب ٩سٌیذ ث٘فيٟ ،یث ،اب ٩ط٬اب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٣َ ٩وصَبٕ ا َِ ٟضَ ٤ذأِي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ح و َح َّذث َ َ٨ا ُٗت َ ِیب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َّ
اٟث َ٘ف ٔي َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث
َ
ِ
ُّ
ِ ُّ
ِ
َّ
َ
رس َٗ ِت َٓ َ٘اُٟوا َ٩ِ ٣
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َقی ِّظا أَ َص َُّ ٤ض َِ ٥طأ ُ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔا ِِ ٤َ ٟخزُو َّٔ ٣ی ٔة اٟتٔي َ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أ ََّ ُ ٪
یَُ َ َِّٔ ٓ ٥ُ ٠یضا َی ٌِنٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا َو ََ ٩ِ ٣ی ِحتََ ٔ ُئ إ ٔ ََّ أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕذ ح ُّٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َُّ ٤َ ٠َّ َ ََٓ ٥َ ٠ط أ ُ َسا َُ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أ ُ َسا َُ ٣ة أَ َت ِظ َٔ ٍُ فٔي َح ٓ ٕذ ُٔ ٩ِ ٣ح ُذود ٔاہللٔ ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦ا ِْ َت َل َب
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ َِّ ٥
ٔیٕ أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ
ک َّأ ٟذ َ
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ ِٔ َّ ٥
َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا صَ ََ ٠
اٟـٌ ُ
اْٟش ُ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
یِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٩ب ٥ِ ُٜٔ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا إٔذَا َ َ
رس َٗ ِت ََ َ٘ ٟل ٌِ ُت َی َذ َصا
ا َِ ٟح َّذ َوایِ ُ ٥اہللٔ َِ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َُ ٣ح َّٕ ٤ذ َ َ

سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبھ ھمدداین ،قیتیہ نب دیعس یفقث ،ثیل ،انب َھاب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت
ںیہ ہک ینب زخمفؾ یک اکی وعرت ےک اعمےلم ںیم سج ےن وچری یک یھت رقشی وک ردیجنہ رکدای وت اوہنں ےن اہک ہک اس وعرت ےک
ابرےںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوکؿوگتفگرکےاگ؟ولگےنہک ےگہک اسیکرجاءتوساےئرضحت ااسہم ےک
وکؿرکاتکس ےہانچہچنااسہم نبزدیریضاہللاعتیلہنعےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسیکراہیئےکابرےںیموگتفگ
یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے ااسہم ایک مت اہلل یک دحفد ںیم ےس اکی دح ےک ابرے ںیم افسرش رک رےہ
وہ؟رھپآپیلصاہللہیلع فآہلفملسڑھکےوہےئگافرہبطخدےتیوہےئرفامایہکمتےسےلہپولگاسفہجےسالہکوہےئگہکبج
اؿںیمےسوکیئزعمزآدیموچریرکاتوتاےسوھچڑدےتیافربجاؿںیموکیئزمکفرآدیموچریرکاتوتاسرپدحالزؾرکدےتیےھت
افردخایکمسقارگریمی یٹیافہمطریضاہللاعتیلہنعیھبوچریرکےیگوتںیماساکاہھتاکٹدفںاگ۔
رافی  :سیدینباخدلنبدبعاہللنبومبھھمدداین،قیتیہنبدیعسیفقث،ثیل،انبَھاب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :زساؤںاکایبؿ
دحرشیعےکدعفےکےیلافسرشاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 968

راوی ً :باض بً ٩بذاٌٟوی٣ ،٥ح٤ذ ب ٩یحیي ً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ز٫زی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥و َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ْة َِ ٣خزُو َّٔ ٣ی ْة َت ِش َتٌٔيَُ ا َِ ٤َ ٟتا ََ َو َت ِح َح ُذ ُظ َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِل ٍٔ
یَ ٔذ َصا َو َٗ َّؽ ِ َ ٧ح َو َحذٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ل ٍَ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َذ َصا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوی ابِ َُ ٩وصِبٕ َص َذا ا َِ ٟحذ َ
ٔیث

َّ
رس َٗ ِت فٔي ًَ ِض ٔذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُز ِ َوة ٔ ا ِِ َٔ ٟتحٔ
ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َ٤َ ٛا َٗا َ ٢اِ ٠ٟی ُث إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َ َ
َو َر َوا ُظ َّ
اب بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ٌَ َار ِت ا َِ ٣زأَ ْة َو َر َوی َِ ٣ش ٌُودُ بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َود ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َّ
رس َٗ ِت َٗ ٔلی َٔ ّة ٔ ٩ِ ٣بَ ِیتٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َ ٧ ٥َ ٠ح َو َص َذا ا َِ ٟخَََ ٔ َٗا ََ َ ٢
رس َٗ ِت ٓ ٌََاذ َِت بٔزَیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َ َ
ابعس نب دبعامیظعل ،دمحم نب ییحی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرھی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی زخمفیم
وعرتولوگں اک اسامؿ وطبر اعرتی یتیل یھت دعب ںیم اس ےس رکم اجیت یھت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اس اکاہھت اکےنٹ اک
مکحدای۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکانبفبہےناسدحثیوکویسننعزرہیےسرفاتیایکےہافراسںیماوہنںےنثیل یہ
رطح اہک ےہاکیوعرت ےن روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکزامہن ںیموزفہحتفہکم ںیم وچری یکہکبج ثیل ےن ویسن نع انب
اہشب ےس اینپ دنس ےس اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن رفامای ہک اکی وعرت ےن وکیئ زیچ اعتسمر یل ہکبج اےس وعسمد نب
االوسدےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکےہاوہنںےنرفامایہکاسوعرتےنروسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہلفملسےکرھگےسوکیئزیچرچایئیھت۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکاوبازلریبےنرضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےس

اسرطحرفاتیایکےہہکاکیوعرتےنوچرییکرھپزبنیتنبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسانپہیل۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرھی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
دحرشیعےکدعفےکےیلافسرشاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 969

راوی  :جٌرف ب٣ ٩شاَف٣ ،ح٤ذ ب ٩س٠امی ٪ا٧باری ،اب ٩ابوٓذیکً ،بذا٠٤ٟک ب ٩زیذ ،جٌرف ب ٩سٌیذ ب ٩زیذ ب٤ً ٩زو ب٩
نٔی٣ ،١ح٤ذ ب ٩ابوبْک٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َذیِ ٕک ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َٔ ٩زیِ ٕذ َن َش َب ُط
َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
رف إلٔ َي َسٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩زیِذٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِی َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩أَبٔي بَ ِْکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ٢
َج ٌِ َ ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗٔیُ٠وا َذؤی ا َِ ٟض ِی َئا ٔ
ت ًَث َ ََات ٔض ٔ ِ ٥إ ٔ ََّ ا ُِ ٟح ُذو َد
رفعج نب اسمرف ،دمحم نب امیلسؿ اابنری ،انب اوبدفکی ،دبعاکلمل نب زدی ،رفعج نب دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن ،دمحم نب اوبرکب،
رمعہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاصبحرمفتولوگںیکزغلوشںوک
اعمػرکےتروہوساےئدحفدےک۔(اصبحرمفت ےس رمادفہولگںیہوجہشیمہکین انؾ وہےتںیہافراعؾوطررپانگوہں ںیم
التبمںیہنوہےتاےسیولگارگوکیئرجؾرکںیسجرپدحاجریوہیتوہوتاںیہناعمػرکانحیحصںیہن۔
رافی  :رفعج نب اسمرف ،دمحم نب امیلسؿ اابنری ،انب اوبدفکی ،دبعاکلمل نب زدی ،رفعج نبدیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن ،دمحم نب
اوبرکب،رمعہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمککترجؾاکدقمہمےنچنہپےسےلہپےلہپاےساعمػرکدایاجےئ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
احمککترجؾاکدقمہمےنچنہپےسےلہپےلہپاےساعمػرکدایاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 970

راوی  :س٠امی ٪ب ٩ابودواؤد ٬٣ز ی ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیز٤ً ،زو ب ٩طٌیبً ،بذاہلل ب ٩حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ًبذاہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ٌَا ُّٓوا ا ُِ ٟح ُذو َد ٓ ٔ َامی بَ ِی َ٤َ َٓ ٥ِ ُٜ٨ا بَ ََِ ٠نٔي َٔ ٩ِ ٣ح ٓ ٕذ
ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َٓ َ٘ ِذ َو َج َب
م
امیلسؿنباوبدفاؤد ھ رری ،انبفبہ،انبرجری ،رمعفنب بیعش، ،دبعاہللنبرضحت رمعف نببیعشریضاہللاعتیل ہنعاےنپ فادل
ےس افر فہ دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت آسپ ںیم دحفد وک
اعمػرکدایرکفسپوجدحھجمکتیچنہپوتکشیبفہفابجوہیئگ۔
م
رافی  :امیلسؿ نب اوبدفاؤد ھرر ی ،انب فبہ ،انب رجری ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رضحت رمعف نب بیعش ریض اہلل اعتیل ہنع
اےنپفادلےسافرفہدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجولوگںرپدحفابجوہاؿےکرجؾوکاپھچاناچےیہ
ابب  :زساؤںاکایبؿ

نجولوگںرپدحفابجوہاؿےکرجؾوکاپھچاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 971

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا ،٪زیذ ب ٩اس ،٥٠یزیذ ب ٩نٌی٣ ،٥اًز ،حرضت نٌی٥

یذ بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ أَ َّ٣َ ٪أًزّا أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
اَ ٩ِ ًَ ٪زیِذٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠یَز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َ ََّق ً ٔ َِ ٨ذ ُظ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ک
اَْ ٪ي ِ َّا ََ ٟ
ت َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َز ِجٔ٤طٔ َو َٗا ََ ٔ ٟ ٢ضزَّا َِٕ ٟ ٢و َست َ َِ َت ُط ب ٔ َث ِوب ٔ َ
کک َ َ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،زدی نب املس ،سیدی نب میعن ، ،امزع ،رضحت میعن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امزع ایملس ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےک اپس رشتفی الےئ افر اچر رمہبتآپ ےکاسےنم زان اک ارقار ایک افر اشدیدشہ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اؿ وک رمج رکےن اک مکح دای افر زہاؽ ےس (وہنجں ےن امزع وک ارقار رکےن اک اہک اھت) ےس رفامای ہک اکش وت اس ےک رجؾ وک اےنپ ڑپکے
ںیماپھچا اتوتہیریتےےیلرتہبوہات۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،زدینباملس،سیدینبمیعن،امزع،رضحتمیعن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
نجولوگںرپدحفابجوہاؿےکرجؾوکاپھچاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 972

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد ب ٩زیذ ،یحیي اب ٩اٜ٨٤ٟذر

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ أَ َِ ٪صزَّ ّاَ أَ ََ ٣ز َ٣أًزّا أَ َِ ٪یأتِ َٔي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠ی ِخَ ٔ ََ ُظ

دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،ییحیانبادکنملررفامےتںیہہکزہاؽےنامزعوکمکحدایہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآںیئ

افراںیہن(زانےکابرےںیم)التبںیئ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،ییحیانبادکنملر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
نجولوگںرپدحفابجوہاؿےکرجؾوکاپھچاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 973

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارضَ ،فیادی ،ارسائی ،١س٤اک ب ٩رحبًْ ،ک٣ہ ب ٩حرضت وائ ١ب ٩ححز

رح ٕب ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ٩ِ ًَ ١
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
رسائ ٔی ُ
َ ١ح َّذثَ َ٨ا س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
ض َح َّذث َ َ٨ا ا ِِ ِّ ٟ
رفیَاب ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
َخ َج ِت ًََّ َي ًَ ِض ٔذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُزٔی ُذ اٟؼَّ ََل َة َٓ َتََّ٘ ٠اصَا َر ُج َْ َٓ ١ت َح َََّ ٠٠ضا َٓ َ٘ َضي َحا َج َت ُط َٔ ٨ِ ٣ضا
أَب ٔیطٔ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َ َ

ک
َاک ٓ ٌََ َ ١بٔي ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو َ٣ز َِّت ً َٔؼابَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ٓ ََؼا َح ِت َواَ ِ ٧ل٤ََ ٓ ََٙ ٠زَّ ًََِ ٠ی َضا َر ُج َْ٘ َٓ ١اَِ ٟت إ ٔ َّ ٪ذ َ
یَ٘ َٓ ٩اَِ ٟت إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
اَّ ٟز ُج َ ١َ ٌََ ٓ ١بٔي ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٓأ َ َْ ُذوا اَّ ٟز ُج ََّ ١أ ٟذی هَ َِّ ٨ت أَُ َّ ٧ط َو َٗ ٍَ ًََِ ٠ی َضا َٓأ َ َت ِو َصا ب ٔطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥ص َُو َص َذا َٓأ َ َت ِوا بٔطٔ
أ ٨َّ ٟب َّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا أَ ََ ٣ز بٔطٔ َٗ َاَ ٦ػاحٔبُ َضا َّأ ٟذی َو َٗ ٍَ ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ٧ا َػاحٔبُ َضا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا
َرف اہللُ َٔ ٟک َو َٗا ََّ ٔ ٟ ٢رل ُج ِٔ َٗ ١و َّ َح َش ّ٨ا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َی ٌِنٔي اَّ ٟز ُج َ ١ا ِ٤َ ٟأ ِ ُْوذَ َو َٗا ََّ ٔ ٟ ٢رل ُج َّٔ ١أ ٟذی َو َٗ ٍَ ًََِ ٠ی َضا
اذِ َص ٔبي َٓ َ٘ ِذ ُ َ َ
 ١ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َُ٘ ٟب ٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ أَ ِس َب ُان بِ َُ ٩ن ِصٕ أَی ِّـا ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک
اب َت ِوبَ ّة َِ ٟو َتابَ َضا أَ ِص ُ
ِار ُج ُ٤و ُظ َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢ذ َت َ

دمحمنبییحینبافرس،رفایدی،ارسالیئ،امسکنبرحب،رکعہمنبرضحتفالئنبرجحرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکزامہنںیماکیوعرتامنزےئلیکیلکنراہتسںیماےساکیآدیمالمفہاسرپڑچھدفڑا۔افراسےساینپاحتج(امجع)وپری
رکیلفہوعرتیخیچالچیئنکیلفہرمدالچایگاکی افرآدیماسےکاپسےسذگراوتاسوعرتےناسےساہکہککشیبالفںصخش
ےنریمےاسھتاساسرطحایکےہاسدفراؿفاہںےساکیامجتعاہمرجنییکذگریوتوعرتےناؿےساہکہکالفںصخش
ےنریمےاسھتاساسرطحایکےہفہولگہینسرکےلچافراسرمدوکڑکپالےئ سجےکابرےںیماسوعرتےندوعی ایک

اھت ہک اس ےن اس ےس امجع ایک ےہ افر اس وعرت ےک اپس الےئ وت اس ےن اہک ہک ہی فیہ ےہ وت اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپسےلآےئبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکےیلرمجاکمکحدےنی ےگوتفہڑھکاوہایگسجےناسوعرت
ےسامجع ایک اھتافر ےنہکاگلہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیم ےناسوعرت ےس امجعایکےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اس وعرت ےس رفامای ہک وت یلچ اج کشیب اہلل ےن ریتا انگہ اعمػ رفامدای(اس ےیل ہک ہی زان ابربجلاھت) افر اس صخش ےس وکیئ ایھچ
ابت رفامیئ۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن دباکری رکےن فاےل ےک ابرے ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اےسرمجایکاجےئآپےنرفامایہککشیباسےنایسیوتہبیکےہارگفہوتہبامتؾالہدمہنیرکےتوتاؿبسیکرطػےسوبقؽیک
اجیتاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکاابسطنبرصنےنیھبامسکےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،رفایدی،ارسالیئ،امسکنبرحب،رکعہمنبرضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحےکاسطقوہےنےکےیلاحمکیکنیقلت
ابب  :زساؤںاکایبؿ
دحےکاسطقوہےنےکےیلاحمکیکنیقلت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 974

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،اسحاً ٚبذاہلل ،اب ٩ابوك٠حہ٨٣ ،ذر٣ ،ولي ابوذر ،حرضت ابوا٣یہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
٣خزومي

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َِ ٣ول َي أَبٔي ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ٔ
ا ِِ ٤َ ٟخزُوم ٔ ِّي أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي ب ٕٔٓ ٔ ٠ؽ َٗ ِذ ا ًِتَََ َٖ ا ًِت ََآّا َو ٥َِ ٟیُو َج ِذ َُ ٌَ ٣ط ََ ٣تا َْ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َ
َ
رف اہللَ َوتُ ِب
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا إ ٔ َْاَ ُٟ
رسٗ َِت َٗا َ ٢بََّ َي َٓأ ًَا َد ًََِ ٠یطٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُ٘ ٔل ٍَ َو ٔجی َئ بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ِ
ک ََ

وب إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦إ ٔ ِس َح َٙ
اُ ٠ٟض َّ ٥تُ ِب ًََِ ٠یطٔ ثَ ََلثّا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
رف اہللَ َوأَتُ ُ
إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِس َت ِِ ٔ ُ

بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ومیسنباامسلیع،امحد،ااحسؼدبعاہلل،انباوبب ہح،ذنمر،ومیلاوبذر،رضحتاوباہیمریضاہللاعتیلہنعزخمفیمےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وچر وک الای ایگ سج ےن وچری اک ارتعاػ یھب ایک نکیل اس ےک اپس ھچک اسامؿ ربآدم
ںیہنوہاروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمھجتےسہیامگؿںیہنرکاتہکوتےنوچرییکوہیگےنہکاگلہکویکںںیہن
(ںیمےنوچرییکےہ)اسےندفرمہبتاینیترمہبتاینپابتاکااعدہایکوتیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکاہھتاکےنٹاک
مکحدایانچہچناساکاہھتاکاٹایگافرآپےکاسےنمالایایگوتآپےنرفامایہکاہللےساافغتسررکافروتہبرکاسےناہکہکںیماہللےس
اافغتسررکاتوہںافروتہبرکاتوہںوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن نیترمہبتہیرفامایہکاےاہللاسیکوتہبوبقؽرفام۔اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثییکرمعفنباعمصےنرامؾےسافراوہنںےنااحسؼنبدبعاہللےسافراوہنںےنرضحتاوباہیم
ااصنریےسرفاتیایکےہافراوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،ااحسؼدبعاہلل،انباوبب ہح،ذنمر،ومیلاوبذر،رضحتاوباہیمریضاہللاعتیلہنعزخمفیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئدحاکارتعاػرکےنکیلاساکانؾہناتبےئ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وکیئدحاکارتعاػرکےنکیلاساکانؾہناتبےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 975

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ٤ً ،زبً ٩بذاٟواحذ َخاعي ،ابوً٤ار ،حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُد بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو ًَ َّ٤ا ٕر َح َّذثَنٔي أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَي
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي أَ َػ ِب ُت َح ًذا َٓأَٗ ٔ ِ٤طُ ًََّ َ َّي َٗا ََ ٢ت َو َّؿأ ِ َت ح ٔي َن أَٗ َِبَِ ٠ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ص ِ١

ک
َػ َِّ ٠ی َت َ٨َ ٌَ ٣ا ح ٔي َن َػ َِّ ٠ی َ٨ا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِصَ ِب َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َي َٗ ِذ ًََٔا ًَ َِ ٨
ومحمدنباخدل،رمعنبدبعاولادحرخایع،اوبامعر،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاکیآدیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپساحرضوہاافرےنہکاگلہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیدحرشیعھجمرپالقحوہیکچےہآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسدحوکھجمرپاجریرفامںیئ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجوتاسےنمےسآایاھتوتےنفوضایکاھترفامایہک
اہں۔آپےنرفامایہکایکرامرےاسھتامنززپیھبجمہ ےنامنززپیھاہکہکیج اہں۔رفامایہکاجےلچاجؤکشیباہللےن(فوض افر
امنزےکلیفط)ریتےانگہاعمػرفامدےی۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمعنبدبعاولادحرخایع،اوبامعر،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شیتفتیکرغضےسرجمؾوکامرانانٹیپ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
شیتفتیکرغضےسرجمؾوکامرانانٹیپ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 976

راوی ً :بذ اٟو٫اب ٧حذی ،ب٘یہ ،ػٔوا ،٪حرضت ازہز بً ٩بذاہلل اَٟحاری

َحاز ُّٔی أَ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا ٔ ٩ِ ٣ا ََِ َ َٟلًٔیِّي َن
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َح َّذثَ َ٨ا َػٔ َِوا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ا َِ َ ٟ
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظيَ ٕ َػاح َٔب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َب َش ُض ِ٥
ُٔ
اسا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َاٛةٔ َٓأ َ َت ِوا اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
رس َُ َٟ ٚض َِ ٣َ ٥تا َْ ٓ ََّات َض ُ٤وا أُّ َ ٧

ْض ٕب َو ََ ا ِ٣تٔ َحا َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ٣َ ٪ا ٔطئِت ُِ ٥إ ٔ ِٔ ٪طئِت ُِ٥
أَیَّا ّ٣ا ث ُ ََََّّّْ ٥ي َسبٔی َُ ٠ض َِٓ ٥أ َ َت ِوا اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
اَ٘ َٓ ٪اُٟوا َْ َِّ ٠ی َت َسبٔی َُ ٠ض ِ ٥بٔ َِي َِ ٔ َ ِ
ک َٓ َ٘ا َ٢
أَ ِ ٪أَ ِ ٔ
َخ َد ََ ٣تاًََُ ٓ ٥ِ ُٜذ َ
اک َوإ ٔ ََّ أَ َْ ِذ ُت ُٔ ٩ِ ٣ه ُضورٔ ُِ ٣ٔ ٥ِ ٛث َ٣َ ١ا أَ َْ ِذ ُت ُٔ ٩ِ ٣ه ُضورٔص َِٔ٘ َٓ ٥ا ُٟوا َص َذا حَُ ٤ُ ِٜ
ْضبَ ُض َِٓ ٥إ ٔ َِ َ ٪
َّ
َّ
اٟرض ُب إ ٔ ََّ َب ٌِ َذ
َص َذا حُ ٥ُ ِٜاہللٔ َوحَُ ٥ُ ِٜر ُسؤٟطٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِر َص َب ُض ِ ٥ب ٔ َض َذا ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٢أَ ِی ََ َیح ٔ ُب َّ ِ

ٔ
ٔاَ ًِت ََ ٔ
اٖ
دبعاولاھبدجنی،ہیقب،وفصاؿ،رضحتازرہنبدبعاہللارحلاریےتہکںیہہکالکعہلیبقےکھچکولوگںےننجاکھچکاسامؿرچاایل
ایگاھتدنچوجالوہںرپ(وچرییک)تمہتاگلیئافررضحت نامؿنبس ریوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصیبںیہےکاپس
آےئوتاوہنںےناؿوجالوہںوکرگاتفررکایلدنچدؿےکےیل(رھپبجاوہنںےنارقارںیہنایک)وتاؿاکراہتسوھچڑدایوتالکعےک
ولگرضحت نامؿےکاپسآےئافراہکہکآپےناؿولوگںوکوھچڑدایریغبامرےےٹیپافرریغبااحتمؿےیل؟وت نامؿنبس ریےن
رفامای ہک مت ایک اچ ےت وہ؟ ارگ مت ہی اچ ےت وہ ہک ںیم اؿ وک امرفں وت اس رشط ےک اسھت ہک اؿ ےک اپس ےس اہمترا اسامؿ ےلکن بت وت
 کیھےہفرہنںیماہمتریوتشپںوکیھبےلولںاگاوہنںےناہکہک ایکہیاہمتراہلصیف ےہرفامایہکہیاہللافراس ےکروسؽاکہلصیف
ےہ۔
رافی  :دبعاولاھبدجنی،ہیقب،وفصاؿ،رضحتازرہنبدبعاہللارحلاری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنتکامؽیکوچریرپوچراکاہھتاکاٹاجےئاگ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےنتکامؽیکوچریرپوچراکاہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 977

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١سٔیا ،٪ز٫زی٤ً ،ز ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ٪

اَ ٪ی ِ٘ َل ٍُ فٔي ُرب ُ ٍٔ دٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔذا
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ادمحنبدمحمنبلبنح،ایفسؿ،زرھی،رمع،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکی

دانیرےکوچاھتیئہصحایاسےسزادئیکوچریںیماہھتاکاٹرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،ایفسؿ،زرھی،رمع،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےنتکامؽیکوچریرپوچراکاہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 978

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،و٫ب ب ٩بیا ،٪اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،رعوہ٤ً ،زة ،حرضت ًائظہ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

اٟرس ٔح َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َو َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕ َٗ ٪اَ َح َّذثَ َ٨ا ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
رع َو ّة َو ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ِ٘ َل ٍُ َی ُذ َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ُرب ُ ٍٔ
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

دٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔذا َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ا ِِ َ٘ ٟل ٍُ فٔي ُربِ ٍٔ دٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔذا

ادمحنباصحل،فبھنبایبؿ،انبرسح،انبفبہ،ویسن،انبَھاب،رعفہ،رمعۃ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوچراکاہھتاکیدانیرےکوچاھتیئہصحایاسےسزادئیکوچریرپاکاٹاجےئاگ۔ادمحنب
اصحلےتہکںیہہکوچاھتیئدانیرایاسےسزادئرپیہاکاٹاجےئاگ۔
رافی  :ادمحنباصحل،فبھنبایبؿ،انبرسح،انبفبہ،ویسن،انبَھاب،رعفہ،رمعۃ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ

ےنتکامؽیکوچریرپوچراکاہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 979

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ب٣ ٩اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ فٔي َٔ ٣ح ٕٓ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ثَ َُ٨٤طُ ثَ ََلثَ ُة َد َراص َٔ٥
دبع اہلل نب ہملسم نب ام کل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنڈاھؽ یک
وچریرپاہھتاکاٹےہسجیکتمیقنیتدرمہیھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمنبامکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےنتکامؽیکوچریرپوچراکاہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 980

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ١بذاٟززا ،ٚاب ٩جزیح ،اس٤اًی ١ب ٩ا٣یہ ،حرضت ٧آٍ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ جو حرضت اب٤ً ٩ز رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ ٛے آزاد ِکدہ َُل ٦ت٬ے

 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا َِ ٣ول َي ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َِْ َ ََِٔي إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
َّ
رس َ ٚتُ ِز ّسا ُٔ ٩ِ ٣ػ َّٔ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ ثَ َُ٨٤طُ
َح َّذثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ ُض ِ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ َی َذ َر ُج َٕ َ ١

ثَ ََلثَ ُة َد َراص َٔ٥

ادمح نب لبنح دبعارلزاؼ ،انب رجحی ،اامسلیع نب اہیم ،رضحت انعف ریض اہلل اعتیل ہنع وج رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک
آزادرکدہالغؾےھتاوہنںےنایبؿایکہکاؿےسرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےنایبؿایکہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناکیصخشاکاہھتاکاٹسجےناکیڈاھؽوچرییکیھتطفةااسنلءوکیئہگجےہےساسیکتمیقنیتدرمہیھت۔
رافی  :ادمح نب لبنح دبعارلزاؼ ،انب رجحی ،اامسلیع نب اہیم ،رضحت انعف ریض اہلل اعتیل ہنع وج رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل
ہنعےکآزادرکدہالغؾےھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےنتکامؽیکوچریرپوچراکاہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 981

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ٣ ،ح٤ذ ب ٩ابورسی ًشَ٘لِي ،اب٤٧ ٩يَ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚایوب ب٣ ٩وسيً ،لاء ،حرضت اب٩
ًباض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟرس ِّی ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِ ٔ ُّي َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط َوص َُو أَ َت َُّ َٗ ٥اَ َح َّذث َ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يَِ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي َّ ٔ
ض َٗا ََ َٗ ٢ل ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َذ َر ُج ٕ ١فٔي َٔ ٣ح ٕٓ٩
وسي ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَ ُّی َ
ْشةُ َد َراص ََٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو َس ٌِ َذا ُ ٪بِ َُ ٩ی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ
ٗ ٔ َیُ ٤ت ُط دٔی َْ ٨ار أَ ِو ًَ َ َ

امثعؿ نب اوبہبیش ،دمحم نب اوبرسی القسعین ،انب ریمن ،دمحم نب ااحسؼ ،اویب نب ومیس ،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم اک اہھت اکاٹ ڈاھؽ یک وچری رکےن یک فہج ےس سج یک تمیق اکی
دانیرایدسدرمہیھت(ہیدحثیدلیلےہرضحت اامؾاوبہفینحیکاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکدمحمنبہملسافردعساؿ
نبییحیےنانبااحسؼےساینپدنسےکاسھترفاتیایکےہ)۔
رافی  :امثعؿ نب اوبہبیش ،دمحم نب اوبرسی القسعین ،انب ریمن ،دمحم نب ااحسؼ ،اویب نب ومیس ،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل

اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجاایشءےکرچاےنرپاہھتںیہناکاٹاجےئاگ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
نجاایشءےکرچاےنرپاہھتںیہناکاٹاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 982

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،یحیي  ،سٌیذ٣ ،ح٤ذ ب ٩یحیي ب ٩حبا٪

رس َٚ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩حب َ
َّا ٪أَ َِّ ًَ ٪ب ّذا َ َ

َْخ َد َػاح ُٔب ا َِ ٟود ٔ ِّی َی َِ ٠تُ ٔ٤ص َودٔیَّطُ ٓ ََو َج َذ ُظ َٓا ِس َت ٌِ َذی ًََّ َي ا ِِ ٌَ ٟبذٔ
َود ٔ ًیا َٔ ٩ِ ٣حائ ٔٔم َر ُج َٕ َِ َٓ ١ز َس ُط فٔي َحائ ٔٔم َس ِّی ٔذظ ٔ ٓ َ َ
ا ٪بِ َ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜوص َُو أَ ٔ٣يَُ ا ِ٤َ ٟذٔی َ٨ةٔ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ٓ ََش َح َِ ٣َ ٩ز َوا ُ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َذ َوأَ َرا َد َٗ ِل ٍَ یَ ٔذظ ٔ َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠س ِّی ُذ ا ِِ ٌَ ٟب ٔذ إلٔ َي َرآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
َِ ٣ز َو َ
 ١إ ٔ َّ٪
َْذٔی ٕخ ٓ ََشأ َ َُ ٟط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ک َٓأ َ َِْ َ ََ ُظ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ َٗ ََ ٢ل ٍَ فٔي ث َ َ٤ز ٕ َو ََ َٛثََ ٕ َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ

ا ٪أَ َْ َذ ُ ََُلمٔي َوص َُو یُزٔی ُذ َٗ ِل ٍَ َی ٔذظ ٔ َوأََ٧ا أُح ُّٔب أَ َِ ٪ت ِ٤ش َٔي َ٣عٔي إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُت ِخَ ٔ ََ ُظ ب ٔ َّأ ٟذی َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َِ ٣ز َو َ
ا ٪بِ َ ٩ا َِ ٟح ََ٘ َٓ ٥ٔ ٜا َُ َٟ ٢ط َرآ ٔ ٍْ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠شي ٌََ ٣طُ َرآ ٔ ٍُ بِ َُْ ٩ذٔی ٕخ َحتَّي أَتَي َِ ٣ز َو َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ َٗ ََ ٢ل ٍَ فٔي ثَ َ٤ز ٕ َو ََ َٛثََ َٕٓأ َ ََ ٣ز َِ ٣ز َوا ُ ٪بٔا ِِ ٌَ ٟب ٔذ َٓأ ُ ِر ٔس ََٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود ا ِل َٜثََُ ا ُِ ٟح َّ٤ا ُر
دبعاہللنبہملسم ،امکلنب اسن،ییحی،دیعس،دمحمنبییحی نبةحؿےتہکںیہہکاکی الغؾ ےناکیآدیمےکابغںیم ےسوجھکراکوپدا
رچا ایل افر اےس اےنپ آاق ےک ابغ ںیم وبدای افر فہ ابغ فاال اےنپ وپدے وک التش رکات وہا الکن وت اےس اس ےک ابغ ںیم اپای۔ اس ےن
رمفاؿنبمکحوجدمہنیےکاریمےھتےساساعمہلمںیمدمداچیہوترمفاؿےنالغؾوکدیقرکایلافراساکاہھتاکےنٹاکارادہایکوتالغؾ
اک امکل رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس الچ ایگ افر اؿ ےس اس ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن اےس التبای ہک
اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک یسک لھپ ای وھپؽ ےک وخہش یک وچری ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ وت اس

آدیم ےن اہک ہک رمفاؿ ےن ریمے الغؾ وک رگاتفر رکایل ےہ افر فہ اس اکاہھت اکانٹ اچاتہ ےہ افر ںیم اچاتہ وہں ہک آپ ریمے اسھت
رمفاؿےکاپسںیلچافراےسالتبںیئہکوجآپےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہوترضحتراعفنبدخجیاسےک
اسھتےلچےئگاہیںکتہکرمفاؿےکاپسآےئگافراسےسراعفریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےس انسےہ ہکیسک لھپایولھپںےک ےھچگیک وچریرپاہھتںیہناکاٹاجےئاگ۔ وت رمفاؿےنالغؾےکابرے ںیممکح دای وت
اےسوھچڑدایایگاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرثکےکینعمںیہوخہشےک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن،ییحی،دیعس،دمحمنبییحینبةحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
نجاایشءےکرچاےنرپاہھتںیہناکاٹاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 983

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد ،یحیي ٣ ،ح٤ذ ب ٩یحیي ب ٩حبا٪

َّا ٪ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا ََ َٓ ٢حََ ٠ذ ُظ َِ ٣ز َوا ُ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩حب َ
َجََ ٠ذا ٕ
ت َو َََّّْي َسبٔی َ٠طُ
دمحمنبدیبع،امحد،ییحی،دمحمنبییحینبةحؿےنیہیدحثیرفاتییکےہافراسںیماہکےہہکرمفاؿےنالغؾوکدنچوکڑےاگلےئ
افراےسوھچڑدای
رافی  :دمحمنبدیبع،امحد،ییحی،دمحمنبییحینبةحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ

نجاایشءےکرچاےنرپاہھتںیہناکاٹاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 984

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث ،ابً ٩حَل٤ً ٪ز ب ٩طٌیب ،جذہً ،بذاہلل اب٤ً ٩زو حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
اؾ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ ََّ ٩ِ ًَ ١
ا ِٔ ٌَ ٟ
اٟث َ٤ز ٔا َِ٘ َٓ ٙٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َػا َب بٔٔٔیطٔ ٔ ٩ِ ٣ذٔی َحا َج ٕة َُيََِ
َ

رس َُ ٨ِ ٣ٔ ٚط َط ِیئّا َب ٌِ َذ أَ ِ٪
َُّ ٣تخ ٔ ٕذ ُْب ِ َّ ٨ة ٓ َََل َط ِی َئ ًََِ ٠یطٔ َو ََ َ ٩ِ ٣
َغا َُ ٣ة ِٔ ٣ثَِ ٠یطٔ َوا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ ُة َو ََ َ ٩ِ ٣
َخ َد بٔظَ ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ٌَََِ ٠یطٔ َ َ
َغا َُ ٣ة ِٔ ٣ثَِ ٠یطٔ َوا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ ُة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
و ٪ذََ ٔ ٟ
رس َ ٚدُ َ
یُ ِؤو ٔ َیطُ ا َِ ٟحزٔی ََُ ٓ ٩ب َ َّ ٠ثَ َ ٩َ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِِّ ٠ٌََ ٓ ٩یطٔ ا ِِ َ٘ ٟل ٍُ َو ََ َ ٩ِ ٣
ک ٓ ٌَََِ ٠یطٔ َ َ
ی ٩ا ُِ ٟحو َْا ُ٪
ا َِ ٟحز ٔ ُ

ہبیتقنب دیعس،ثیل،انبالجعؿرمعنببیعش،،دجہ،دبعاہللانبرمعفرضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکافر
فہ اؿ ےکدادارضحتدبعاہلل نبرمعفنبااعلصریضاہلل اعتیلہنعےسرفاتیرکےت ںیہہک یبنرکمی یلصاہللہیلع فآہلفملسےس
(درتخرپ)ےکٹلوہےئ لھپ ےکقلعتموساؽایکایگ(ہک اےسوتڑااجاتکسےہہکںیہنریغبااجزتےک)وترفامایہک سجاحتجدنم
ےن اےس (وتڑ رک) اھکایل افر دانم ںیم اںیہن عمج ںیہن ایک وت اس رپ وکیئ رحج ںیہن۔ افر وج (ابغ ںیم ےس) ھچک لھپ فریغہ (عمج
رکےک)ےلےلکنوتاسےک افرپاےنتولھپںاکدانگ ےہافر زسااگلوہیئگافرسجےن ولھپںوکاسہگجےساہجں اںیہنعمجایکاجات
ےہ(اھکسےنفریغہےکےیل)وچریرکایلافراسیکدقمارڈاھؽیکتمیقےکرباربوہیئگوتاےکساہھتاکےٹاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبالجعؿرمعنببیعش،دجہ،دبعاہللانبرمعفرضحترمعفنببیعشاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئزیچاےنکچافراامتنںیمایختنرکےنرپاہھتاکےنٹاکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ

وکیئزیچاےنکچافراامتنںیمایختنرکےنرپاہھتاکےنٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 985

راوی  :نص بًَّ ٩ي٣ ،ح٤ذ ب ٩بْک ،اب ٩جزیزیح ،ابوزیََ ،حرضت جابز بً ٩بذاہلل

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩بَ ِْکٕ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ َٗا ََ ٢جابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ًََّ َي ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟتض ٔ ٔب َٗ ِل ٍْ َو َ ٩ِ ٣اَ ِ ٧ت َض َب ِ ُ ٧ض َب ّة َِ ٣ظ ُض َور ّة ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اد ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ًََّ َي ا َِ ٟخائ ِٔٔ َٗ ٩ل ٍْ

رصن نب یلع ،دمحم نب رکب ،انب رجریحی ،اوبزربی ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
امؽولےنٹ(العہینزربدیم امؽےننیھچایاےنکچرپ)اہھتںیہنےٹکاگافرسجصخشےندڑھےلےسوکیئزیچینیھچفہمہںیمےسںیہنافر
ایس دنس ےس ہی یھب رمفی ےہہک ایختن رکےن فاےل رپ عطق ںیہن ےہ ویکہکن اس رپ وچرییک رعتفی ںیہن اصدؼ آیت نکیل اہھت ہن
ےنٹکاکبلطمہیںیہنہکاےسھچکزسایھبںیہنےلمیگایہیرجؾںیہنےہااسیہکلبدبرتنیرجؾےہاکیآدیمےنآپرپاامتعدایکافر
اانپامؽآپےکاپسروھکاایافرآپےناسےکامؽوکمضہرکایلاسرپفلتخمزعتریدیاجیتکسےہ۔
رافی  :رصننبیلع،دمحمنبرکب،انبرجریحی،اوبزربی،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وکیئزیچاےنکچافراامتنںیمایختنرکےنرپاہھتاکےنٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 986

ًیسي ب ٩یو٧ص ،اب ٩جزیح ،ابوزبيَ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :نصبًَّ ٩يٰ ،

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َََََِْ٧ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ

بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َزا َد َو ََ ًََّ َي ا ِِ ٤ُ ٟخ َتٔ ٔ ٠ص َٗ ِل ٍْ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا ٔ ٪ا َِ ٟحذٔی َثا َٔ ٥َِ ٟ ٪ی ِش َُ ٌِ ٤ض َ٤ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ٔ ٩ِ ٣أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ َوبَ ََِ ٠نٔي ًَ ِ٩
أَ ِح ََ ٤ذ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب ٕ ١أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َسُ ٌَ ٔ٤ض َ٤ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ََ ٩ِ ٣یاسٔي َن اٟزَّیَّا ٔ
ت َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َٗ ِذ َر َواص َُ٤ا ا ِِٔ٤ُ ٟي ََ ُة بِ ُِ ٣ُ ٩ش٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رصننبیلعٰ،یسیعنبویسن،انبرجحی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےسایسرطحیہرمفیےہاسںیمہیااضہفےہہک
اےکچ اکاہھتیھبںیہنےٹکاگاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیدفونںااحدثیانبرجحیریضاہللاعتیلہنعےناوبازلریبےسںیہنںینس
افرےھجماامؾادمحنبلبنحےسہیابتیچنہپےہہکانبرجحیےناؿدفونںدحوثیںوکاینیسازلایتےسانسےہاامؾاوبداؤدرفامےت
ںیہہکاؿااحدثیوک ریغہنبملسمےنیھباوبازلریبنعاجربنعایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسرفاتیایکےہ۔
رافی  :رصننبیلعٰ،یسیعنبویسن،انبرجحی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشیسکوفحمظاقمؾےسوچریرکے
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وجصخشیسکوفحمظاقمؾےسوچریرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض٤ً ،زو ،ك٠حہ ،اسبان ،س٤اک ،رحب ،ح٤یذ ب ٩اْت ،حرضت ػٔوا ٪ب ٩ا٣یہ

رح ٕب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔذ ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ح َّ٤اد ٔبِ ٔ ٩ك َ َِ ٠ح َة َح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َب ْان ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
یؼ ْة لٔي ث َ َ ٩ُ ٤ثَ ََلث ٔي َن د ٔ ِر َص ّ٤ا َٓ َحا َئ َر ُج ْ١
اَ ٩ِ ًَ ٪ػٔ َِو َ
أ ُ ِْتٔ َػٔ َِو َ
ا ٪بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ٧ائ ّٔ٤ا فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ ًََّ َ َّي ََْ ٔ٤
َٓ ١أت ُ َٔي بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔطٔ ُ ٔ ٟی ِ٘ َل ٍَ َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َت ِ٘ َل ٌُ ُط ٔ٩ِ ٣
َٓا ِْ َتََ ٠ش َضا ٔ٣نِّي َٓأُْ َٔذ اٟزَّ ُج ُ
اَ ٪ص َذا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪تأِت َٔینٔي بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َر َوا ُظ َزائ َٔذ ُة ًَ ِ٩
أَ ِج ٔ ١ثَ ََلث ٔي َن د ٔ ِرصَ ّ٤ا أََ٧ا أَبٔی ٌُ ُط َوأ ُ ِن ٔشئُ ُط ثَ ََ ٨َ ٤ضا َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل ک َ َ

یؼ ّة ٔ٩ِ ٣
س َٔ٤ا ٕک ًَ ُِ ٩ج ٌَ ِیذٔ بِ ُٔ ٩ح َحيَِ ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢اَ ٦ػٔ َِوا َُ ٪و َر َوا ُظ َُ ٣حاص ْٔذ َوكَا ُو ْض أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َرس ََ ٔ٤َْ ٚ
اَ٧ ٪ائ ّٔ٤ا َٓ َحا َئ َسار َْٔ َ ٓ ٚ
اح بٔطٔ َٓأُْ َٔذ َو َر َوا ُظ اٟزُّصِز ٔ ُّی
َاست َِی َ٘ َى ٓ ََؼ َ
َاس َت َّ٠طُ َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ َرأِ ٔسطٔ ٓ ِ
َت ِحتٔ َرأِ ٔسطٔ َو َر َوا ُظ أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َِ ٓ ٢
سَّذ رٔ َدائ َ ُط َٓ َحا َئ َسار َْٔٓ ٚأ َ َْ َذ رٔ َدائ َ ُط َٓأ ُْ َٔذ َّ
اٟشار َُٔٓ ٚحٔی َئ بٔطٔ إلٔ َي
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ ٨َ َٓ ٢ا ٦فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َو َت َو َ
ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبییحینبافرس،رمعف،ب ہح ،اابسط،امسک،رحب ،دیمنباتخ،رضحتوفصاؿنباہیمرفامےتںیہہکںیمدجسمںیماینپسیت
درمہیکامتیلفایلاچدررپ وسراہاھتہکاکیصخش آایافر اےساکچرکےلایگھجمےس۔فہآدیمڑکپاایگ افراےسروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپس الایایگ وتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناس ےکاہھتاکےنٹ اکمکح دای۔وفصاؿ ےتہکںیہ ہکسپ ںیمیبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپسآای ایک آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اس اکاہھت سیتدرمہ یکفہج ےس اکےتٹ ںیہ ںیم اس اچدر وک اس
ےکاہھترففتخرکاتوہںافراسیکتمیقاتریخےس ےلولںاگوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرھپہیریمےاپس
الےنےسلبق یہایکوہات۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہک اس دحثیوکزادئہےنامسکنع دعیدد نبریجحےسرفاتیایک ےہ۔اس ںیم
رفامای ہک وفصاؿ وس ےئگ افر اےس وفصاؿ فعاؤس ےن رفاتی ایک ہک وفصاؿ وسر ےہ ےھت ہک اکی وچر آای افر اس ےن اؿ ےک رس ےک
ےچینےساچدررچایل۔افراوبہملسنبدبعارلنمحےنیھباسدحثیوکرفاتیایکےہاوہنںےنرفامایہکاسوچرےناؿےکرسےک
ےچینےساچدرچنیھکیلوتوفصاؿنبدبعاہللےساسدحثیوکرفاتیایکےہاوہنںےنرفامایہکوفصاؿدجسمںیموسےئگافراینپاچدر
وکہیکتانبایلسپاکیوچرآایافراسےناچدروکرچاایلرھپوچرڑکپایگوتاےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالایایگ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،رمعف،ب ہح،اابسط،امسک،رحب ،دیمنباتخ،رضحتوفصاؿنباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعراتیزیچےلرکرکماجےنفاےلاکاہھتاکےنٹاکمکح
ابب  :زساؤںاکایبؿ
اعراتیزیچےلرکرکماجےنفاےلاکاہھتاکےنٹاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 988

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ٣خ٠ذ بْ ٩اٟذ ٌ٣نيً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٣ ،خ٠ذ ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َو َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٗا َِ ٣َ ٢خَْ ٠ذ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٩
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َِ ٣خزُو َّٔ ٣ی ّة کَاِ َ ٧ت َت ِش َتٌٔيَُ ا َِ ٤َ ٟتا ََ َٓ َت ِح َح ُذ ُظ َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا
أَ ُّی َ

َٓ ُ٘ ٔل ٌَ ِت َی ُذ َصا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِو ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔي ًُب َ ِی ٕذ َزا َد ٓ ٔیطٔ َوأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠أ َْ ٦لی ّبا َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٣زأَة ٕ َتائ َٔب ٕة إلٔ َي اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُسؤٟطٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ِک َطاص َٔذ ْة ََٓ ٥َِ ٠ت ُ٘ َِ ٥و٥َِ ٟ
ت َوتَٔ ٠
َت َتَ َ ََّ ٥ِ ٠و َر َوا ُظ ابِ ُٕ ٨َ َُ ٩خ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔي ًُب َ ِی ٕذ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓظَ ض ٔ َذ ًََِ ٠ی َضا

نسح نب یلع دلخم نب اخدل ینعم ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،دلخم ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
زخمفیموعرتاسامؿاعراتیایل رکیتیھت افررھپاسےسرکم اجیتیھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اس ےکاہھتاکےنٹاک مکح
دایوتاساکاہھتاکاٹایگاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکرجہیےنانعف نعانبرمعایہیفصتنباوبدیبعہےسرفاتیایکےہاس
ںیم ہی ااضہف ایک ےہ روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ہبطخدےنی ےک ےیل ڑھکے وہےئ افر رفامایہک ایک وکیئ وعرت وجاہلل افر اس
ےک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفملسیک رطػ وتہب رکے؟ نیت رمہبت ہی اراشد رفامای افرفہ وعرت فاہں وموجد یھت نکیل فہ ںیہن ڑھکی
ؼب
وہیئافرہنیہ ابتیک۔اامؾ اوبداؤدرفامےتںیہہک اس دحثیوکانب ج ےنانعف ےسافراوہنںےن ہیفصتنباوبدیبع ےسرفاتی
ایکےہاسںیمرفامایہکاسوعرترپوگایہدی۔
رافی  :نسحنبیلعدلخمنباخدلینعم،دبعارلزاؼ،رمعم،دلخم،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اعراتیزیچےلرکرکماجےنفاےلاکاہھتاکےنٹاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 989

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض ،ابوػاٟح ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح ًَ َِّ ٩
رع َوةُ
اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩یَ ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
اب َٗا َ ٢ک َ َ
اِ ُ ٪

وَ ٪و ََ ُت ٌِ َز ُٖ ه ٔ َي ٓ ََبا ًَ ِت ُط
یُ َح ِّذ ُث أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ا ِس َت ٌَ َار ِت ا َِ ٣زأَ ْة َت ٌِنٔي ُحً ٔ ٠یا ًََّ َي أَ ِٔ ٟش َٔ ٨ة أَُ٧ا ٕ
ض ی ٌُِ َز ُٓ َ
َٓأُْ َٔذ ِت َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِل ٍٔ َی ٔذ َصا َوه ٔ َي َّاٟتٔي َط َٔ ٍَ ٓ َٔیضا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕذ َو َٗا ََٔ ٓ ٢یضا َر ُسو ُ٢
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٗا َ٢

دمحم نب ییحی نب افرس ،اوباصحل ،ویسن ،انب َھاب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی ریغرعمفػ وعرت
ےن دنچ وہشمر فرعمفػ افر ربتعم ولوگں ےک ذرہعی ھچک زویر اعتسمر ایل افر اےس رففتخ رک ڈاال۔ اس وعرت وک ڑکپ الای ایگ افر اےس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالایایگوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکاہھتاکےنٹاکمکحدایافرہیفیہوعرت
یھت سج ےک ابرے ںیم رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن افسرش یک یھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس
ےکابرےںیمرفامایوجرفامای(ہکیلھچپاوتمںوکایسفہجےسالہکایکایگہکفہارماءوکوھچڑدےتیےھتافرزمکفرفںرکڑکپایلرکےت
ےھت)۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اوباصحل،ویسن،انبَھاب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اعراتیزیچےلرکرکماجےنفاےلاکاہھتاکےنٹاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 990

راوی ً :باض بً ٩بذاٌٟوی٣ ،٥ح٤ذ ب ٩یحیي ً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ّة َِ ٣خزُو َّٔ ٣ی ّة َت ِش َتٌٔيَُ ا َِ ٤َ ٟتا ََ َو َت ِح َح ُذ ُظ َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِل ٍٔ َی ٔذ َصا َو َٗ َّؽ ِ َ ٧ح َو

َحذٔیثٔ ُٗت َ ِی َب َة ًَ َِّ ٩
اب َزا َد َٓ َ٘ َل ٍَ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َذ َصا
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ابعسنبدبعامیظعل،دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکاکیزخمفیموعرت
اسامؿ اعتسمررکایلرکیتیھت افررھپاسےسرکماجیتیھت یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکاہھتاکےنٹاک مکحدایاسےک دعب
ہبیتقنعاثیلل نعانب اہشبیکدحثییکرطح یہرفاتیایک ےہنکیلاس ںیمہی ااضہفےہہکرھپروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہل
فملسےناہھتاکٹدای۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونجمںوچریرکےلایوکیئدحفاالوچریرکےل
ابب  :زساؤںاکایبؿ
ونجمںوچریرکےلایوکیئدحفاالوچریرکےل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 991

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،یزیذ ب٫ ٩ارو ،٪ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،ح٤اد ،ابزاہی ،٥اسود ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ح َّ٤اد ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َود ٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢رٓ ٔ ٍَ ا ِ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠َ َ٘ ٟثَ ََلثَ ٕة ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟائ َٔٔ ٥حتَّي َی ِشت َِی٘ ٔ َى َو ًَ ِ٩
ا ِ٤ُ ٟب ِ َتَّ َي َحتَّي َیَ ِ ََأَ َو ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٔب ِّي َحتَّي یَََ ُ َِٜ
امثعؿ نب اوبہبیش ،سیدی نباھرفؿ ،امحد نب ہملس ،امحد ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیلہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  مل نیت آدویمں ےس ااھٹ ایل ایگ ےہ وسےن فاےل ےس اہیں کت ہک فہ دیبار وہاجےئ۔ ونجمں ےس
اہیںکتہکفہتحصایبوہاجےئ۔ہچبرپےساہیںکتہکڑبا(ابغل)وہاجےئ۔

رافی  :امثعؿنباوبہبیش،سیدینباھرفؿ،امحدنبہملس،امحد،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ونجمںوچریرکےلایوکیئدحفاالوچریرکےل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 992

راوی ً :ث٤ا ٪ابوطیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوهبیا ،٪حرضت ًبذاہلل بً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َٗا َ ٢أتُ َٔي ًُ َ٤زُ ب ٔ َِ ٤حُ٨وٕ َ ٧ة َٗ ِذ َزِ َ ٧ت
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي هَ ب ِ َی َ
اسا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا ًُ َ٤زُ أَ ِ ٪تُ ِز َج ََّ ٣ُ ٥ز ب ٔ َضا ًََّ َي ًََّ ٔ ِّي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ ر ِٔؿ َوا ُ ٪اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأ ِ َُ ٪ص ٔذظ ٔ َٗاُٟوا
َاس َتظَ َار ٓ َٔیضا أُّ َ ٧
ٓ ِ
َِ ٣حُ٨وُ َ ٧ة بَنٔي ُٓ ََل َٕ ٪زِ َ ٧ت َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا ًُ َ٤زُ أَ ِ ٪تُ ِز َج ََٗ ٥ا ََ٘ َٓ ٢ا َِ ٢ار ٔج ٌُوا ب ٔ َضا ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ٔ٣ي ََ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ٪
ا ِِ َٗ ٥ََ ٠َ٘ ٟذ ُرٓ ٔ ٍَ ًَ ِ ٩ث َ ََلثَ ٕة ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟحُ٨و َٔ ٪حتَّي َیَ ِ ََأَ َو ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟائ َٔٔ ٥حتَّي َی ِشت َِی٘ ٔ َى َو ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٔب ِّي َحتَّي َی ٌِ٘ ٔ ََٗ ١ا َ ٢بََّ َي َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا
بَا َُ ٢ص ٔذظ ٔتُ ِز َج َُٗ ٥ا ََ ََ ٢ط ِی َئ َٗا ََٓ ٢أ َ ِر ٔسَِ ٠ضا َٗا ََٓ ٢أ َ ِر َسََ ٠ضا َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١یُ َََُِّٜ
امثعؿاوبہبیش،رجری،اشمع،اوبایبظؿ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنع
ےک اپس اکی دویاین وعرت وک الای ایگ سج ےن زان ایک اھت۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس ےک ابرے ںیم ولوگں ےس روشرہ
بلطایکرھپرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنمکحدایہکاےسرمجرکدایاجےئ۔اسوعرتےکاپسےسرضحتیلعرکؾاہللفہہج
ذگرے وت رفامایہکاس وعرت اک ایکاعمہلم ےہولوگں ےن اہک ہک ہی وعرت اپ ل ےہاس ےن زان ایک اھت رضحترمع ریض اہلل اعتیل ہنع
ےنمکحدایاسگنسررکےناک۔رافیےتہکںیہہکرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکاےسفاسپےلولچرھپفہرضحترمعریض
اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آےئ افر رفامای ہک اے اریم اوملنینم ایک آپ وک ولعمؾ ںیہن ہک نیت مسق ےک ارفاد رپ ےس  مل ااھٹ ایل ایگ ےہ۔
وسےن فاےل ےس اہیں کت ہک فہ دیبار وہ اجےئ۔ ونجمں ےس اہیں کت ہک فہ تحص ایب وہاجےئ۔ ہچب رپ ےس اہیں کت ہک ڑبا
(ابغل)وہاجےئ۔رضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکویکںںیہنرھپرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایرھپریتاایکایخؽ
ےہ اس وعرت ےک ابرے ںیم اےس اسگنسررکدای اج راہ ےہ۔ اوہنں ےن اہک ھچک ںیہن رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامایہک رھپ

اےسوھچڑدںی۔رافیےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےناےسوھچڑدایافرریبکتےنہک ےگ(وخیشںیمہکاکیڑبییطلغ
ےساہللےناچبایل)۔
رافی  :امثعؿاوبہبیش،رجری،اشمع،اوبایبظؿ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ونجمںوچریرکےلایوکیئدحفاالوچریرکےل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 993

٣وسي وٛیٍ ،حرضت اً٤ع
راوی  :یوسٕ بٰ ٩

ٔیَٗ ٙا َ٢
وسي َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ح َو ُظ َو َٗا َ ٢أَی ِّـا َحتَّي َی ٌِ٘ ٔ ََ ١و َٗا ََ ٢و ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟحُ٨و َٔ ٪حتَّي َیٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
َٓ َح ٌَ َ٤َ ًُ ١زُ یُ َََُِّٜ
ویفس نب ومٰیس فعیک ،رضحت اشمع ےس اس رطح دحثی رمفی ےہ اس ںیم اوہنں ےن اہک ہک ہچب بج لقع دنم وہاجےئ افر
اپ لوکاافہقوہاجےئافراہکہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنریبکتانہکرشفعرکدی۔
رافی  :ویفسنبومٰیسفعیک،رضحتاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ونجمںوچریرکےلایوکیئدحفاالوچریرکےل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 994

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،جزیز ب ٩حاز ،٦س٠امی ٪ب٬٣ ٩زا ،٪ابوهبیا ،٪حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ سے

ض َٗا َ٢
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَب ٔي هَ ب ِ َی َ
اٟرسحٔ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازُٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ِک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢رٓ ٔ ٍَ
َُّ ٣ز ًََّ َي ًََّ ٔ ِّي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ب ٔ ٌَِ ٤ن َي ًُ ِث ََ ٤
اَٗ ٪ا َ ٢أَ َو َ٣ا َت ِذ ُ ُ
ٔیَ ٙو ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟائ َٔٔ ٥حتَّي َی ِشت َِی٘ ٔ َى َو ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٔب ِّي َحتَّي َی ِح َتَٗ ٥َ ٔ ٠ا َ٢
وب ًََّ َي ًَ ِ٘ٔ٠طٔ َحتَّي َیٔ َ
ا ِ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠َ َ٘ ٟثَ ََلث َ ٕة ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟحُ٨و ٔ ٪ا ِٔ ُ٠ِِ ٤َ ٟ
َػ َذٗ َِت َٗا ََ َٓ ٢خََّّي ًَ َِ ٨ضا
م
انب رسح ،انب فبہ ،رجری نب احزؾ ،امیلسؿ نب ھرراؿ ،اوبایبظؿ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعنبایبعابلرکؾاہللفہہج ذگرےوپریفیہدحثی ایبؿیکوجامثعؿنبایبہبیشےن ایبؿیکیھت۔
(دحثیربمن >>8اسںیمہیرفؼےہہک)رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکایکآپوکایدںیہنہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکنیتآدویمںےس ملااھٹایلایگےہ۔وسےنفاےلےساہیںکتہکفہدیباروہاجےئ۔ونجمںےساہیںکت
ہکفہتحصایبوہاجےئ۔ہچبرپےساہیںکتہکڑبا(ابغل)وہاجےئرفامایہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےناہکہکآپےنچس
اہک۔رافیےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرھپاسوعرتاکراہتسوھچڑدای۔
م
رافی  :انبرسح،انبفبہ،رجرینباحزؾ،امیلسؿنب ھرراؿ،اوبایبظؿ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ونجمںوچریرکےلایوکیئدحفاالوچریرکےل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 995

راوی ٨٫ :اد ،ابواحوؾً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیزٌ٣نيً ،لاء ب ٩سایئب ،حرضت ابوهبیا ٪رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ بِ َّٔ ٩
ا٪
ؾ ح و َح َّذث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا صَ َّ٨ا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔي هَ ب ِ َی َ
ُ
بي َٗا َ ٢أتُ َٔي ًُ َ٤زُ بٔا َِ ٣زأَة ٕ َٗ ِذ َٓ َح َز ِت َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َز ِجَ ٔ٤ضا ٓ ََ٤زَّ ًََّ ٔ ٌّي َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ َٓأ َ َْ َذ َصا َٓ َخََّّي َسبٔیََ ٠ضا َٓأ َِْ ٔ ََ ًُ َ٤زُ
َٗا ََ ٢ص َّ٨ا ْد ا َِ ٟح ُِّ ٨

َٗا َ ٢ا ِدًُوا ل ٔي ًًَ ٔ ٠یا َٓ َحا َئ ًََّ ٔ ٌّي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ٔ٣ي ََ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َِ َ٘ ٟذ ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َُ ٢رٓ ٔ ٍَ ا ِ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠َ َ٘ ٟث َ ََلثَ ٕة ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٔب ِّي َحتَّي َی ِبَ َّ ُ٠و ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟائ َٔٔ ٥حتَّي َی ِشت َ ِی٘ ٔ َى َو ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟتُوظ ٔ َحتَّي َیَ ِ ََأَ َوإ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ ٌَِ ٣تُو َص ُة
بَنٔي ُٓ ََل َّٕ ١َّ ٌََ ٟ ٪أ ٟذی أَ َتا َصا َوه ٔ َي فٔي بَ ََلئ َٔضا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ ََ أَ ِدرٔی َٓ َ٘ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَ ٦وأََ٧ا ََ أَ ِدرٔی

ئ
انھد ،اوباوحص،امثعؿ نب اوبہبیش ،رجریینعم ،اطعء نب اسئ ،رضحت اوبایبظؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع
ریضاہللاعتیلہنعےکاپس اکیدباکریرکےنفایلوعرت الیئیئگوتاوہنںےناےس اسگنسررکےناک مکحدای۔ رضحتیلعریضاہلل
اعتیلہنعرکؾاہللفہہجفاہںےسذگرےوتاوہنںےناےسڑکپا افروھچڑدایرضحترمعریضاہللاعتیلہنعوکاسیکاالطعدییئگوت
اوہنں ےن رفامای ہک یلع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ریمے اپس الؤ رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج رشتفی الےئ افر اہک ہک اے اریم اوملنینم
آپاجےتنںیہہکیبن رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک ملنیت آدویمںےسااھٹایلایگےہ۔وسےنفاےلےساہیںکتہک
فہدیباروہاجےئ۔ونجمںےساہیںکتہکفہتحصایبوہاجےئ۔ہچبرپےساہیںکتہکڑبا(ابغل)وہاجےئ۔افرکشیبہیوعرت
وتاپ لےہالفںہلیبقیکسجےناسےسدباکرییکاشدیفہاسےکاپ لےنپےکفتقایکوہاگ(اےسہتپ یہہنلچاکس)رافیےتہک
ںیہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکےھجماساکملعںیہن۔رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکافرےھجمیھبںیہن
ولعمؾ۔
ئ
رافی  :انھد،اوباوحص،امثعؿنباوبہبیش،رجریینعم،اطعءنباسئ،رضحتاوبایبظؿریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ونجمںوچریرکےلایوکیئدحفاالوچریرکےل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 996

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١و٫بْ ،اٟذ ،ابوؿحي ،حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟـ َحي ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل ٩ِ ًَ ٦أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩أَبٔي ُّ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢رٓ ٔ ٍَ ا ِ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠َ َ٘ ٟثَ ََلثَ ٕة ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟائ ٔ َٔ ٥حتَّي َی ِشت َِی٘ ٔ َى َو ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٔب ِّي َحتَّي َی ِح َتَ ٥َ ٔ ٠و ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟحُ٨و َٔ ٪حتَّي َی ٌِ٘ ٔ ََٗ ١ا َ ٢أَبُو
ْخ ٔ
ٖ
یذ ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زا َد ٓ ٔیطٔ َوا ِٔ َ ٟ
َدا ُود َر َوا ُظ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ض
ومیسنباامسلیع،فبھ،اخدل،اوب جی،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہک(فلکموہےناک) ملنیتآدویمںرپےسااھٹایلایگےہ۔وسےنفاےلےساہیںکتہکفہدیباروہاجےئ۔ونجمںےساہیںکت
ہک فہ تحص ایب وہاجےئ۔ ہچب رپ ےس اہیں کت ہک ڑبا (ابغل) وہاجےئ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک انب رجحی ےن
اقمس نب سیدی ےس افر اوہنں ےن رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس افر اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ
اسںیمہیااضہفےہہکاےنتوبڑےھصخشےسولغمباوحلاسفا لقعصخشےسیھب۔
ض
رافی  :ومیسنباامسلیع،فبھ،اخدل،اوب جی،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انابغلڑلاکارگدحےنگلفاالرجؾرکےوتایکمکحےہ؟
ابب  :زساؤںاکایبؿ
انابغلڑلاکارگدحےنگلفاالرجؾرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 997

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیاً ،٪بذا٤ٟاٟک ب٤ً ٩يَ ،حرضت ًلیہ َقهی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ِقه ُّٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َٔ ٩ِ ٣س ِب ٔي بَنٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤َ ًُ ٩ي َِ ٕ َح َّذثَنٔي ًَ ٔل َّی ُة ا َِ ُ ٟ
و ٩ِ ٤َٓ ٪أََ ِ ٧ب َت َّ
اٟظ ٌِ َز ُٗتٔ ََ ١و َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُ ِ٨ب ٔ ِت ُ ٥َِ ٟی ِ٘ َت ُِ ٨ِ َُٜٓ ١ت ٓ َٔی ٥َِ ٟ ٩ِ ٤یُ ِ٨ب ٔ ِت
َقیِوَ َة َََٓاُ ٧وا َی ُِ ٨وزُ َ َ
َُ
دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعااملکلنبریمع،رضحتہیطعرقیظریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمونبرقہظیےکدیقویںںیمےس اھت
وتفہولگد ےتھکہکسجےکزریانػابؽاگآےئوتاسوکلتقرکدےتیافرنجےکزریانػابؽںیہناےگوہےتےھتاؿوکوھچڑ

دےتیںیمیھباؿںیمےساھتنجےکزریانػابؽںیہناےگےھت۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعااملکلنبریمع،رضحتہیطعرقیظریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
انابغلڑلاکارگدحےنگلفاالرجؾرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 998

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہً ،بذا٤ٟاٟک ب٤ً ٩يَ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا ََٜ َٓ ٢ظَ ُٔوا ًَاَ٧تٔي ٓ ََو َج ُذو َصا َ ٥َِ ٟت ِ٨بُ ِت
َٓ َح ٌَ ُ٠ؤِي َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِب ٔي
دسمد ،اوبوعاہن ،دبعااملکل نب ریمع ےس یہی دحثی اس رفؼ ےکاسھت رمفی ےہ ہک ہیطع رقیظ ےن رفامایہک اوہنں ےن ریما رتس
وھکالوتاےساپایاؿیکرطحنجےکابؽںیہناےگےھتوتےھجمدیقویںںیمرکدای۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،دبعااملکلنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
انابغلڑلاکارگدحےنگلفاالرجؾرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 999

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١یحیي ً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْش َة َس َّ ٨ة َٓأ َ َج َاز ُظ
رع َؿ ُط َی ِو َ ٦ا َِ ٟخ َِ ٨ذ َٔ ٚوص َُو ابِ َُ ٤ِ َْ ٩ص ًَ ِ َ
رع َؿ ُط َی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕذ َوص َُو ابِ ُ ٩أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
ْش َة َس َّ ٨ة َٓ ٥َِ ٠یُحٔزِ ُظ َو َ َ
ََ
ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیل ہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وزفہ ادح ےک رفز اںیہن انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک شیپ ایک ایگ افر آپ یک رمع وچدہ اسؽ یھت وت
آپ ےن اںیہن گنج ںیم ہصح ےنیل ےک ےیل وبقؽ ںیہن ایک افر رھپ وزفہ دنخ ؼ ےک ومعق رپ اںیہن شیپ ایک ایگ افر اؿ یک رمع 6:ربس
یھتوتاںیہنااجزتددیی۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
انابغلڑلاکارگدحےنگلفاالرجؾرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1000

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،ادریص٤ً ،ز بً ٩بذاٌٟزیز٧ ،آٍ

ٔیص ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َح َّذث ِ ُت ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ ًُ ََ ٤ز بِ َ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ
ًَ ِب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا َِ ٟح ُّذ بَي ِ َن اٟؼَّ ِٔيَ ٔ َوا ِل َٜبٔيَ ٔ
امثعؿ نب اوبہبیش ،ادرسی ،رمع نب دبعازعلسی ،انعف ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعازعلسی ےس
ایبؿیکوتاوہنںےنرفامایہکوھچےٹافرڑبےےکدرایمؿیہیدحےہ۔

رافی  :امثعؿنباوبہبیش،ادرسی،رمعنبدبعازعلسی،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
انابغلڑلاکارگدحےنگلفاالرجؾرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1001

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،حیوہ ب ٩رشیحً ،یاغ بً ٩باض ٗتباِي ،طیی ٥ب ٩بیتا ،٪یزیذ ب ٩ػبح اػبحي ،ج٨ادہ
ب ٩ابي ا٣یہ

ا٪
غ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رشیِ ٕح ًَ ًَِ ٩یَّا ٔ
ض ا ِٟٔ٘ت ِ َباِ ٔ ِّي ًَ ِٔ ٩ط َی ِی ٔ ٥بِ ٔ ٩بَ ِی َت َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
َح َٓأت ُ َٔي بٔ َشارٔ ٕ ٚیُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ِٔ ٣ؼ َذ ْر
رس بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة فٔي ا َِ ٟب ِ ٔ
َو َیز ٔ َ
یذ بِ ُٔ ٩ػ ِب ٕح اْلِ َ ِػ َبح ٔ ِّي ًَ ُِ ٩ج َ٨ا َد َة بِ ٔ ٩أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣بُ ِ ٔ
رس َ ٚب ُ ِخت ٔ َّی ّة َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُُ ََ ٢ت ِ٘ َل ٍُ اْلِ َیِذٔی ف ٔي َّ
ک ََ َ٘ ٟل ٌِ ُت ُط
اٟش َ ٔ
رف َوَِ ٟو ََ ذََ ٔ ٟ
َٗ ِذ َ َ

سب
ادمحنباصحل،انبفبہ،ویحہنبرشحی،ایعشنبابعسابتقین ،ت منباتیبؿ،سیدینبحبصایحبص،انجدہنبایباہیمےتہکںیہہکمہ
رضحترسبنبارعاةےکاسھتدنمسرںیمرفسرکرےہےھتہکوتاکیوچرسجاکانؾ،،دصمر،،اھتافراسےنافٹنوچریایکاھتالای
ایگ وت رضحت رسب ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک ، ،رفس ےک دفراؿ وچر ےک اہھت ںیہن اکےٹ
اجںیئےگافرارگااسیہنوہاتوتںیماساکاہھترضفراکاتٹ۔
سب
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویحہنبرشحی،ایعشنبابعسابتقین ،ت منباتیبؿ،سیدینبحبصایحبص،انجدہنبایباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نفکوچراکاہھتاکےنٹاکایبؿ

ابب  :زساؤںاکایبؿ
نفکوچراکاہھتاکےنٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1002

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ب ٩زیذ ،ابوً٤زا٣ ،٪ظٌث بَ ٩طیًٕ ،بذاہلل ب ٩ػا٣ت ،حرضت ابوذر

َط ٕ
یٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر
ا ٪ا َِ ٟح ِوِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟظَ ٌَّثٔ بِ ٔٔ َ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ
َّ
َّ
ِک ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَا أَبَا ذ ٓ َٕر ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َٝیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َذیََِ ٓ َٝذ َ َ
یٕ َی ٌِنٔي ا ُِِ ٠ُٗ ََََِ٘ ٟت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ ِو َٗا َ٣َ ٢ا َْ َار اہللُ
اض َِ ٣و ْت یَُٜو ُ ٪ا ِٟب َ ِی ُت ٓ ٔیطٔ بٔا َِ ٟو ٔػ ٔ
َِ ٛی َ
اب اَ ٨َّ ٟ
ٕ أََ ِ ٧ت إٔذَا أَ َػ َ
لٔي َو َر ُسوُ ُٟط َٗا ََِ ٠ًَ ٢ی َٝبٔاٟؼَّ ََِ ٔأَ ِو َٗا ََ ٢ت ِؼََُٔ

دسمد ،امحد نب زدی ،اوبرمعاؿ ،مصعب نب رطفی ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایہکاےاوبذرںیم ےنرعضایکہکںیماحرضفرفامادرداروہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایہکریتاایکاحؽوہاگ
اس فتق ہکبج ولوگں وک رثکت ومت ےچنہپ یگ افر رھگ اکی الغؾ ےک وعض وہاجےئ اگ ینعی ربق۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس اک
روسؽ یہ زایدہ رتہب اجےتن ںیہ ای ہی رفامای ہک وجاہلل افر اس ےک روسؽ ریمے ےیل انمبس ںیھجمس۔ رفامای ہک مت رپ ربص رکان رضفری
ےہ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکامحد نبایبامیلسؿ ےنرفامایہکنفک وچراکاہھتاکاٹ اجےئ اگویکہکن فہ تیم رپاسےکرھگ ںیمدالخ
وہایگ۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،اوبرمعاؿ،مصعبنبرطفی،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسلسمابرابروچریرکےنفاےلاکمکح
ابب  :زساؤںاکایبؿ

لسلسمابرابروچریرکےنفاےلاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1003

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاہلل بً٘ ٩ی ١بَ٫ ٩للي ،جذہ٣ ،ؼٌب ب ٩ثابت بً ٩بذاہلل ب ٩زبيَ٣ ،ح٤ذ ب٨ٜ٨٣ ٩ذر ،حرضت
جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ی ١ا ِٟض ٔ ََلل ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َج ِّذی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ ٔ ٩ثَابٔتٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔذ بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
َُ ٣ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َٔ ٢جی َئ بٔ َشارٔ ٕ ٚإلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓ َ٘اُٟوا یَا
َّ
رس ََ٘ َٓ ٚا َ٢
رس ََ٘ َٓ ٚا َ ٢اٗ َِل ٌُو ُظ َٗا َٔ ُ٘ َٓ ٢ل ٍَ ث ُ َّٔ ٥جی َئ بٔطٔ اٟثاَ ٔ ٧ی َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
َّ
رس ََ٘ َٓ ٚا َ ٢اٗ َِل ٌُو ُظ ث ُ َّ ٥أتُ َٔي بٔطٔ اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓ َ٘ا َ٢
اٗ َِل ٌُو ُظ َٗا َٔ ُ٘ َٓ ٢ل ٍَ ث ُ َّٔ ٥جی َئ بٔطٔ اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
رس ََٗ ٚا َ ٢اٗ َِل ٌُو ُظ َٓأت ُ َٔي بٔطٔ ا َِ ٟخا َٔ ٣ش َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ب ٔطٔ َٓ َ٘ َت ِ٨َ ٠ا ُظ ث ُ َّ٥
ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
ا ِجت َ ََ ِرَ٧ا ُظ َٓأ َ ِِ َ٘ ٟی َ٨ا ُظ فٔي بٔئِز ٕ َو َر َِ ٣ی َ٨ا ًََِ ٠یطٔ ا ِٔ ٟح َح َار َة
دمحم نب دبعاہلل نب لیقع نب الھیل ،دجہ ،بعصم نب اثتب نب دبعاہلل نب زریب ،دمحم نب میکیددر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل
اعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاپساکیوچرالایایگوترفامایہکاسوکلتقرکدفاحصہبریضاہللاعتیلہنع
ےنرعضایکہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساس ےن وچرییکےہرفامایہکااھچاساکاہھتاکٹدفانچہچناس اکاہھتاکٹدای
ایگرھپ فہ دفابرہ(وچریےک ازلاؾںیم ) الایایگوتآپ ےن رفامایہکاےس لتقرکدفاحصہبرکاؾ ےنرعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملساس ےن وچرییک ےہرفامایہکاساکاپؤںاکٹدفانچہچناپؤںاکٹدایایگ رھپفہاپوچنںیرمہبت الای ایگوترفامای ہکاےس لتق
رکدف۔رضحتاجربریضاہلل اعتیلہنع ےتہک ںیہہک مہاےس ےلےلچوت لتقرکدای افر رھپ مہ ےناےس ٹیسھگرکاکی ونکںیںیمڈاؽ
دایافرافرپےسرھتپڈاؽدےی۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب لیقع نب الھیل ،دجہ ،بعصم نب اثتب نب دبعاہلل نب زریب ،دمحم نب میکیددر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچراکاہھتاکٹرکاسےکےلگںیماکٹلدایاجےئاگ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وچراکاہھتاکٹرکاسےکےلگںیماکٹلدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1004

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ٤ً ،ز بًَّ ٩ي ،ححادٜ٣ ،حو ،٢حرضت ًبذاٟزح ٩٤بَ٣ ٩حیز

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٣ُ ٩حي َِٔیز ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ِ٨َ ٟا

ی ٙا َِ ٟی ٔذ فٔي ا َِّ ٔ ٟ ٙٔ ُ٨ٌُ ٟ
اٟش َّٔ ٨ة ص َُو َٗا َ ٢أتُ َٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َشارٔ ٕٚ
ٓ ََـا ََ ٟة بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ َِ ٩ت ٌِٔ ٔ ٠
٠شارٔ ٔ ٚأَ ُّٔ ٩َ ٣
َٓ ُ٘ ٔل ٌَ ِت یَ ُذ ُظ ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ٌُ ِِّ َ٘ ٠ت فٔي ًُُٔ٘٨طٔ

ہبیتقنبدیعس،رمعنبیلع،اجحج ،وحکمؽ،رضحتدبعارلنمحنبرحمسیرفامےتںیہہکمہےناضفہلنبدیبعےسوچریکرگدؿںیماس
اک اہھت اکٹلےن ےک قلعتم درایتف ایک ہک آای ہی تنس ےہ؟ رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وچر الای ایگ وت اس
اکاہھتاکٹدایایگرھپمکحدایانچہچناسیکرگدؿںیمفہاٹکوہااہھتاکٹلدایایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رمعنبیلع،اجحج،وحکمؽ،رضحتدبعارلنمحنبرحمسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وچراکاہھتاکٹرکاسےکےلگںیماکٹلدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1005

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہ٤ً ،ز ب ٩ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َّ
رس َ ٚا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ُک َٓب ٔ ٌِطُ َوَِ ٟو ب ٔ َٕ ٓ ٨ع
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َ َ

ومیس نب اامسلیع ،اوبوعاہن ،رمع نب اوبہملس ، ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای ہک بج وکیئ الغؾ وچری رکے وت اےس رففتخ رک ڈاول وخاہ اکی شن یہ ےک وعض۔ (ینعی وخاہ آدیھ تمیق رپ یہ انچیب
زپے۔)
رافی  :ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،رمعنباوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسگنسررکےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1006

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ٣زوزیًَّ ،ي ب ٩حشين ،یزیذ٧حویًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَنٔي ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا ٢و َّ ِ
َاس َت ِظض ٔ ُذوا ًََِ ٠یضٔ َّ٩أَ ِر َب ٌَ ّة َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣إ ٔ َِ ٪طض ٔ ُذوا َٓأ َ ِٔ ٣شُٜوصُ َّ٩فٔي
ًَبَّا ٕ َ َ
اَٟلت ٔي َیأت ٔي َن ا َِٟٔاح ٔظَ َة ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائِٔ ٓ ٥ِ ُٜ
ت َحتَّي َی َت َو َّٓاصُ َّ٩ا ِِ ٤َ ٟو ُت أَ ِو َی ِح ٌَ َ ١اہللُ َُ ٟضَ َّ٩سب ٔ ّیَل َوذ ََِک اَّ ٟز ُج ََ ١ب ٌِ َذ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ث ُ ََّ ٥ج َُ ٌَ ٤ض َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢و َّ
ا ِٟب ُ ُیو ٔ
اَ ٠ٟذا َٔ ٪یأِت َٔیاَ ٔ ٧ضا
َ
ک بٔآیَ ٔة ا َِ ٟح ِٔ ٠ذ َٓ َ٘ا َ ٢اٟزَّاَ ٔ ٧ی ُة َواٟزَّأِي َٓا ِجُ ٔ ٠ذوا ک ُ ََّ ١واح ٔ ٕذ
رع ُؿوا ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓ ََ ٨شحَ ذََ ٔ ٟ
َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣آذُوص َُ٤ا َٓإ ٔ َِ ٪تابَا َوأَ ِػ ََ ٠حا َٓأ َ ِ ٔ

ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ٔ٣ائ َ َة َجَِ ٠ذة ٕ

ادمح نب دمحم رمفزی ،یلع نب نیسح ، ،سیدیوحنی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےن رفامای ہک

االیت اینیت اافلدسة االہی۔ افر فہ وعرںیت وج اہمتری وعروتں ںیم ےس دباکری رکںی وت اؿ رپ اچر وگاوہں وک بلط رکف وج مت ںیم ےس
وہں۔سپارگفہوگایہدںیوتاؿوعروتںوکرھگفںںیمدیقرکولاہیںکتہکاہللاںیہن ومتددیےایاہللاؿےکےیلوکیئدفرسا
م ُک
اؿ َثَ ِ َْت ِ َُّ ِ ْی ْم
راہتس انبدے رھپ وعروتں ےک ایبؿ ےک دعب رمدفں اک ذرک رفامای رھپ آرخ ںیم دفونں وک عمج رک ےک ایبؿ رفامای۔ َفال َّل َدد ِ
ؼب
عوُضا َ ْ ُهمَافہدفرمدمتںیم ےسوجدباکریرکںیوتاںیہناذتیدفرھپارگفہوتہبرکںیلافردرتسرکںیل
ُفُه َف ٔ ِْؿ َث َث َف َأ ْصلَحَا َفَ ْ ِر
َفٓذ ُ َ
وتاؿےسارعاضرکولرھپہیمکح(وکڑفںیکآتی)وسنمخوہایگسجںیمرفامایزاہینوعرتافرزاین(دباکر)رمدںیمےسرہاکیوک
وسوکڑےامرف(ارگریغاشدیدشہوہں)
رافی  :ادمحنبدمحمرمفزی،یلعنبنیسح،سیدیوحنی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1007

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ثابت٣ ،وسي ،طب ،١اب ٩ابو٧حیح٣ ،حا٫ذ،

وسي َی ٌِنٔي ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ ًَ ِٔ ٩ط ِب ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ ِ٣ُ ٩حٔاصٔ ٕذ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ت َّ
َّ
ْکا َٔٓ ٪أ َ ِٔ ٣شُٜوصُ َّ٩فٔي ا ِٟب ُ ُیو ٔ
ات
اٟثی َِّب ُ
اٟشبٔی ُ
 ١ا َِ ٟح ُّذ َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٓ ٪آذُوص َُ٤ا ا ِٟب ٔ ِ َ
ادمحنبدمحمنباثتب،ومیس،ش،انباوبحیجن،اجم ،دھ،رفامےتںیہہکاہللاعتیلےنوعروتںےکابرےںیمہیوجرفامایہکایاہللاؿےک
ےیلوکیئراہتساکنؽدںیوتاسےسرمادّدحیہےہینعیوکڑے
رافی  :ادمحنبدمحمنباثتب،ومیس،ش،انباوبحیجن،اجم ،دھ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1008

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٌیذب ٩ابورعبہٗ ،تادہ ،حش ،٩حلا ٪بً ٩بذاہلل راٗشي ،حرضت ًبادہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٩
ػا٣ت

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ اٟزَّ َٗا ٔش ِّي ًَ ِ٩
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ح َّل َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
ًُبا َد َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُْ ٥٠ذوا ًَنِّي ُْ ُذوا ًَنِّي َٗ ِذ َجٌ َ ١اہللُ َُ ٟضَ َّ٩سب ٔ ّیَل َّ
اٟثی ُِّب
َ
َ
َ
َّ
ْک َج ُِ ٠ذ ٔ٣ائ َ ٕة َوَ٧ف ِ ُي َس َٕ ٨ة
ْک بٔا ِٟب ٔ ِ ٔ
بٔاٟثی ِّٔب َج ُِ ٠ذ ٔ٣ائ َ ٕة َو َرم ِ ْي بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َوا ِٟب ٔ ِ ُ
دسمد ،ییحی ،دیعسنب اوبرعفہب ،اتقدہ ،نسح ،ناطؿ نب دبعاہلل رایشق ،رضحت ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب اصتم رفامےت ںیہ ہک
روسؽارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےلولھجمےسےلولھجمےس(ینعیھجمےسملعاحلصرکول)کشیباہللےنوعروتںےک
ےیلراہتساکنؽدایےہفہہیہک اشدیدشہرمدارگاشدیدشہ وعرتےسزانرکےوتاؿیک زساوسوکڑےافررھتپےسامررکاسگنسر
رکانےہ۔افرابرکہ(ریغاشدیدشہونکاری)وعرتےسونکارہرمدزانرکےوتاؿیکزساوسوکڑےافراکیاسؽےکےیلالجفینط
رکانےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیعسنباوبرعہب،اتقدہ،نسح،ناطؿنبدبعاہللرایشق،رضحتابعدہریضاہللاعتیلہنعنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1009

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یة٣ ،ح٤ذ ب ٩ػباح ب ٩سٔیا٫ ،٪ظی٨٣ ،٥ؼور ،حش ٩ےن یحیي كي س٨ذ

اَ َٗ ٪اَ َح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔ یَ ِحیَي
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ

َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا ََ ٢ج ُِ ٠ذ ٔ٣ائ َ ٕة َواَّ ٟز ِج ُ٥

هب
فبھنبۃیقب،دمحمنبابصحنبایفسؿ ،ص م،وصنمر،نسحےنییحییکدنسےسایسرطحیکدحثیرفاتییکےہدفونںےناہکہک
وسوکڑےافراسگنسررکان۔
هب
رافی  :فبھنبۃیقب،دمحمنبابصحنبایفسؿ ،ص م،وصنمر،نسحےنییحییکدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1010

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩نٔیَّي٫ ،ظی ،٥زہزیً ،بیذاہلل بً ٩بذاہللً ،لبہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّذث َ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َْ َل َب َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َب ٌَ َث َُ ٣ح َّّ ٤ذا َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح َِّ ٙوأَِ٧زَ َ٢
ًَبَّا ٕ
ض أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ

اب ََٓ َ َ ُ
َِقأَِ٧اصَا َو َو ًَ ِی َ٨ا َصا َو َر َج ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َج ِ٨َ ٤ا ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ ا ِل َٔ ٜت َ
اَ ٔ ٓ ٪امی أِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ آیَ ُة اَّ ٟز ِج َٔ َ ٓ ٥
یـ ٕة
َب ٌِ ٔذظ ٔ َوإِِّٔي َْ ٔظ ُ
اب اہللٔ ٓ ََی ٔـ ُّ٠وا بٔتََِ ٔک َ َٔف َ
ض اٟزَّ َ٣ا ُ ٪أَ َِ ٪ی ُ٘و ََٗ ٢ائ ٔ ْ٣َ ١ا َ٧حٔ ُذ آ َی َة اَّ ٟز ِج ٔ ٥فٔي َ ٔ ٛت ٔ
یت إ ٔ ِ ٪كَا َ ٢بٔا٨َّ ٟا ٔ
اَ ٪ح ِ ١ْ ٤أَ ِو
أَِ٧زَََ ٟضا اہللُ َت ٌَال َي َٓاَّ ٟز ِج َُ ٥ح ٌَّ ًََّ ٙي ََ ٩ِ ٣زَِي ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اِ ٣ُ ٪ح َؼ ّ٨ا إٔذَا َٗا َِ ٣ت ا ِٟب َ ِّی َُ ٨ة أَ ِو ک َ َ
ئ إٔذَا ک َ َ
ٔ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١ل َٜتَبِت َُضا
ا ًِت ََ ْ
اض َزا َد ًُ َ٤زُ فٔي َ ٔ ٛت ٔ
اٖ َوایِ ُ ٥اہللٔ َِ ٟو ََ أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢اُ ٨َّ ٟ
بف ه ب
دبعاہللنبدمحمنب یلی ،ص م،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،ؼغیہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرضحت

رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااطخلب ےن ہبطخ دای افر رفامای ہک کشیب اہلل ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اسھت اجیھب افر اؿ رپ
اتکب انزؽ یک۔سپ وج انزؽایکایگ اھت اس ںیم اسگنسر رکےنیکآتی یھب یھت سپ مہ ےن اےس زپاھ افر اےس اید رکایل افر روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اسگنسر رکےن یک زسا دی افر آپ ےک دعب مہ ےن یھب رمج ایک افر  ے کش ےھجم ہی ڈر ےہ ہک بج
ولوگں رپ زایدہ رعہص ذگر اجےئ اگ وت ںیہک وکیئ ےنہک فاال ہی ہنےہک مہ رمج اسگنسر یکآتی وکرقآؿرکمی ںیم ںیہن اپےت سپ فہ ولگ
اسرفہضیےکرتک ےسرمگاہوہاجںیئ ےگےسجاہلل ےنانزؽرفامایسپاسگنسررکےن یک زساابلکلقحےہاسصخشرپوجزانرکے
رمدفں افر وعر وتں ںیم ےس ارگ فہ نصحم (اشدی دشہ) وہ افر اس رپ وگاہ یھب اقمئ وہاجںیئ ای لمح وہاجےئ ای فہ وخد ارتعاػ زان
رکےلافردخایکمسقارگ(ےھجمہیڈرہنوہات)ہکولگہیےتہکںیہہکرمعےناتکباہللںیمزایدیترکدیےہوتںیمرضفراےسرقآؿ
رکمیںیمھکلداتی۔
بف ه ب
رافی  :دبعاہللنبدمحمنب یلی ،ص م،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،ؼغیہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1011

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی ٪ا٧باری ،وٛیٍ ،ہظا ٦ب ٩سٌذ ،حرضت یزیذ ب ٩نٌی ٥ب ٩ہزی ١اپ٨ے واٟذ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َیزٔی ُذ بِ ُ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ َٔ ٩صزَّا ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔیطٔ
َ
اب َجارٔیَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّي َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبٔي ائِتٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢ک َ َ
ا٣َ ٪أًز ُ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک یَت ّٔامی فٔي ح ٔ ِحز ٔأَبٔي َٓأ َػ َ
َ
ْخ ّجا َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي َزِ َ ٧ی ُت
ک َوإٔ٤َ َّ ٧ا یُزٔی ُذ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
رف ََ ٟ
ک َر َجا َئ أَ َِ ٪یَ ُٜ
وُ َٟ ٪ط ََ ِ ٣
َٓأ َِْ ٔ َِ ُظ ب ٔ َ٤ا َػ ََ ٌِ ٨ت ُ ٠َّ ٌََ ٟط َی ِش َت ِِ ٔ ُ
َ
َ
َ
َ
رع َق ًَ ِ٨طُ ٓ ٌََا َد َٓ َ٘ا ََ ٢یا
رع َق ًَ ِ٨طُ ٓ ٌََا َد َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي َزِ َ ٧ی ُت َٓأٗ ٔ َِّ َ ًََّ ٥ي َ ٔ ٛتا َب اہللٔ َٓأ َِ
اب اہللٔ َٓأ َِ
َٓأٗ ٔ َِّ َ ًََّ ٥ي َ ٔ ٛت َ
َ
ک َٗ ِذ ُٗ َِ ٠ت َضا أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت
اب اہللٔ َحتَّي َٗاََ ٟضا أَ ِربَ ٍَ َٔ ٣زارٕ َٗا ََ ٢ػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧
َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي َزِ َ ٧ی ُت َٓأٗ ٔ َِّ َ ًََّ ٥ي َ ٔ ٛت َ

ارش َت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ١جا ََ ٌِ ٣ت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز
َٓب ٔ ََٗ ٩ِ ٤ا َ ٢بٔ ُٔ ََلٕ َ ٧ة َٓ َ٘ا َ ٢صَ َِ ١ؿا َج ٌِ َت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ص ِ ١بَ َ ِ
َخ َد بٔطٔ إلٔ َي ا َِّ َ ٟ
بٔطٔ أَ ِ ٪یُ ِز َج ََٓ ٥أ ُ ِ ٔ
َْخ َد َی ِظ َت ُّذ َٓ ََ ٔ ٘٠ی ُط ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩أُِ َ ٧ی ٕص َو َٗ ِذ ًَ َحزَ
َحة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ُر ٔج َََ ٓ ٥و َج َذ ََّ ٣ص ا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َجز ٔ ََ ٓ َ َ
َّ
َّ
ک َٟطُ َٓ َ٘ا َ ٢صَ ََّل َت َز ِٛت ُُ٤و ُظ
أَ ِػ َحابُطُ َٓ َ٨زَ ََ َٟطُ ب ٔ َوه ٔ
ِک ذََ ٔ ٟ
َف َ٣ا ُظ بٔطٔ َٓ َ٘ َت َ٠طُ ث ُ َّ ٥أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ٔیٕ َبٌٔيَ ٕ َ َ
ُوب اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُوب َٓ َیت َ
ُ ٠َّ ٌََ ٟط أَ ِ ٪یَت َ
دمحم نب امیلسؿ اابنری،فعیک ،اشہؾ نب دعس ،رضحت سیدی نب میعن نبزہلی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک امزع نب امکل ایملس
ریضاہللاعتیلہنعریمےفادلےکزریافکتلےھتمیتیےھت۔اوہنںےنہلیبقیکاکیڑلیکےسزانایکوتریمےفادلےناؿےساہک
ہک اےنپ لعفیکاالطع اجرک وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس وکدفاشدیہک فہ اہمترے ےیلاافغتسررکںی افرریمےفادل ےناس
ادیم رپ اس اک ارادہ ایک ہک اس وصرت احؽ ےس ےنلکن یک وکیئ لیبس دیپا وہاجےئ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک سپ فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاپس آےئ افراہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسکشیبںیمےن زانایکےہسپآپھجمرپاتکب اہللیکدحاقمئ
ےیجیک۔ وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس ہنم ریھپ ایل اوہنں ےن دفابرہ اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کشیب
ںیمےنزانایکےہسپھجمرپاتکباہللیکدحاقمئےیجیکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنمریھپایلاوہنںےندفابرہاہکہکایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکشںیمےنزانایکےہسپآپاتکباہللیکدحھجمرپانذف رفامےیئاہیںکتہکاچررمہبتہیاہکےہ
وت یبنرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک وت ےنسک ےکاسھت زان ایک ےہ؟ اہکہک الفں وعرت ےکاسھت ،رفامای ہک ایک وت اس ےک
اسھتلاھت؟اہکہکاہں۔رفامایہکایکوتاسےسٹپلایگاھت؟اہکہکیجاہں۔رفامایہکایکوتےناسےکاسھتامجعایکےہ؟اہکہکاہں۔
رافیےتہک ںیہہکسپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدایہکاؿوکرمجرکےناکوتاںیہن،،رحة،،یکرطػاکنالایگسپبج
اسگنسر ایک ایگ وت رھتپفں یک اذتی ےس ربھگا اےھٹ افر دفڑ اھبےگ وت اںیہن دبعاہلل نب اسین اجےلم افر اؿ ےک اسیھت کھت ےئگ ےھت وت
اوہنںےنافٹن اکلعناکنؽ رک امزعوک امراافراںیہنلتق رکدایرھپ فہ(دبعاہلل نباسین ریضاہللاعتیلہنع)روسؽاہلل یلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسآےئافر اسراہصقآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےسایبؿایکوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےناےس
وھچڑویکںںیہندایاشدیہکفہوتہبرکا اتافراہللاعتیلاسیکوتہبوبقؽرکےتیل۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿاابنری،فعیک،اشہؾنبدعس،رضحتسیدینبمیعننبزہلیاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1012

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہ ،یزیذ ب ٩زریٍ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحاٛ ٚہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن ًاػ ٥ب٤ً ٩ز بٗ ٩تادہ

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َد َة
َِک ُت ٔ ٌَ ٔ ٟ
رس َة َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢ذ َ ِ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

ک ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ٗٔؼَّ َة َ٣اً ٔز ٔابِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓ َ٘ا َ ٢لٔي َح َّذثَنٔي َح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِّٔ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َذَ ٔ ٟ
رع ِٖ َص َذا ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َٗا َ٢
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض ََّل َت َز ِٛت ُُ٤و ُظ َٔ ٩ِ ٣طئِت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥رٔ َجا ٔ ٢أَ ِس ََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥ََ ٠أَ َّتض ٔ َُٗ ٥ا ََ ٢و َ ٥ِ ٟأَ ِ ٔ

َِکوا
َٓحٔئ ُِت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّ ٪رٔ َج ّاَ ٔ ٩ِ ٣أَ ِس ٥ََ ٠یُ َح ِّذث ُ َ
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥ح ٔي َن ذ َ ُ
رع ُٖ ا َِ ٟحذ َ
ض ب ٔ َض َذا
َُ ٟط َجزَ ََ َ٣اً ٔز ٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٟح َح َارة ٔ ح ٔي َن أَ َػابَ ِتطُ أَ ََّ َت َز ِٛت ُُ٤و ُظ َو َ٣ا أَ ِ ٔ
ٔیث َٗا َ ٢یَا ابِ َ ٩أَخٔي أََ٧ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ

ُص َخ ب ٔ َ٨ا یَا َٗ ِو ُُ ٦ر ُّدؤِي إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ ٓ ََو َج َذ ََّ ٣ص ا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َ َ
ا َِ ٟح ٔذیثٔ ُُ ٨ِ ٛت ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ر َج َ ٥اَّ ٟز ُج َ ١إَّٔ٧ا َ٤َّ ٟا َ َ
َخ ِج َ٨ا بٔطٔ َ َ

َّ
َّ
َغؤِي َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔسي َوأَ َََُِْؤِي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠يَُِ َٗاتَّٔٔي َٓ٥َِ ٠
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠إ ٔ َِّ َٗ ٪ومٔي َٗ َتُ٠ؤِي َو َ ُّ
٨ِ َ ٧زَ َِ ًَ ُِ ٨ط َحتَّي َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ََََِِْ٧ا ُظ َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل َت َز ِٛت ُُ٤و ُظ َو ٔجئِت ُُ٤وِ ٔي بٔطٔ
َ ٔ ٟی ِش َت ِثب ٔ َت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ط َٓأ َ َّ٣ا ٟٔتََِ ٔک َح ٓ ٕذ ٓ َََل َٗا ََ ٌََ ٓ ٢زٓ ُِت َو ِج َط ا َِ ٟحذٔیثٔ
دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ ،سیدی نب زرعی ،دمحم نب ااحسؼ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اعمص نب رمع نب اتقدہ ےس امزع نب امکل اک ہصق ایبؿ ایک
اوہنںےنھجمےسرفامایہکھجمےس(اعمصنبرمعےس)نسحنبدمحمنبیلعریضاہللاعتیلہنعنبایبعابلےنایبؿایکہکفہروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوقؽےسھجمےسایبؿرکرےہےھتہک(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای)متےناےسوھچڑویکں
ںیہن دای ےسج مت اچ ےت ےھت ہک ہی وقؽ اوہنں ےن ہلیبق املس ےک ھچکولوگں ےک وحاہل ےس ایبؿ ایک اےسی ولگ ہک ںیہنج ںیم وھجٹ
ےسمہتم ںیہنرکات افر ںیماس دحثی وک ںیہن اماتن اھت وت ںیم رضحت اجرب نب دبعاہلل ےکاپس آای افر ںیم ےن اہک ہک ینب املس ےک دنچ

ولگ ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ےن اےس (امزع ریض اہلل اعتیل ہنع) وک وھچڑ ویکں ںیہن دای
بجاوہنںےنوضحرارکؾےکاسےنمامزعےکربھگاےناکذترکہایکافرےھجمہیدحثیںیہنولعمؾےہوتاجربریضاہللاعتیلہنعےن

رفامایہکاےریمے ےجیتھبںیمولوگںںیمبسےسزایدہاعملوہںاسدحثیاکافراؿولوگںںیماھتوہنجںےن (امزع)وکرمجایک
اھت کشیب بج مہ اس ےک اسھت ےلکن افر اےس اسگنسر ایک افر اوہنں ےن رھتپفں یک اذتی وک وسحمس ایک وت رامرے افرپ ےخیچ ہک اے
ریمیوقؾےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسولاٹدف۔اسےیلہککشیبریمیوقؾےنےھجملتقرکدایافرےھجمریمیاجؿ
ےکابرےںیمدوھہکدایافراوہنںےنےھجمالتبایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجملتقںیہنرکںیےگنکیلمہاؿےساگل
ںیہنوہےئاہیںکتہک اںیہنلتقرکدایرھپبج مہ روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسفاسپولےٹوتآپوکاسفاہعقیک
ربخدیوتآپےنرفامایہکمتےناےسوھچڑویکںںیہندای؟افراےسریمےاپسویکںںیہنالےئ؟افروضحریلصاہللہیلعفملسےن
ہیاسےیلہکرفامایاتہکامزعےساثتبدقؾرےنہاکاطمہبلرکںیاس دحرپ(ہکداینیکفیلکتآرختیکفیلکتےسرتہبےہ)ہناس
ےیلہکاؿرپےسدحااھٹںیلےگ۔رافیےتہکںیہہکسپےھجمدحثییکفہجولعمؾوہیئگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،سیدینبزرعی،دمحمنبااحسؼےتہکںیہہکںیمےناعمصنبرمعنباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1013

راوی  :ابوکا ،١٣یزیذب ٩زریٍْ ،اٟذًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض أَ َّ٣َ ٪أًزَ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَتَي
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذث َ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ َی ٌِنٔي ا َِ ٟح َّذا َئ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َ
َ
َ
َّ
َّ
و ٪ص َُو َٗاُٟوا
رع َق ًَ ُِ ٨ط ٓ ََشأ َ َِ َٗ ٢و َ٣طُ أَ َِ ٣حْ ُ٨
رع َق ًَ ُِ ٨ط َٓأ ًَا َد ًََِ ٠یطٔ َٔ ٣ز ّارا َٓأ ِ َ
أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َزَِي َٓأ ِ َ
َف ٔج ََ ٥و ٥َِ ٟی َُؼَِ ٠ًَ ِّ١یطٔ
َِ ٟی َص بٔطٔ بَأ ِ ْض َٗا َ ٢أَٓ ٌَََِ ٠ت ب ٔ َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔطٔ أَ ِ ٪یُزِ َج ََٓ ٥اُ ِ ٧ل َٙ ٔ ٠بٔطٔ َُ
اوباکلم ،سیدینب زرعی ،اخدل ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امزع نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع یبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اہک ہک اوہنں ےن زان ایک ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنم ومڑ ایل وت اوہنں

ےنابرابریبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسیہی اہکآپےنہنمومڑایل۔رھپاؿیکوقؾےسوساؽایکایکفہ(امزع)اپ لےہوقؾےک
ولوگںےناہکہکاےسوکیئفیلکتںیہنےہیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملساہکوت ےن اسوعرتےسزانایکےہ؟اہک ہکاہں۔وتآپ
ےنرفامایہکاںیہناسگنسررکدایاجےئسپاںیہنےلاجایایگافراسگنسررکدایایگافراؿرپامنزانجزہںیہنزپیھیئگ۔
رافی  :اوباکلم،سیدینبزرعی،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1014

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،س٤ا ک ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َ٣أًزَ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح ٔي َن ٔجی َئ بٔطٔ إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َٗ ٔؼي َّا أَ ًِ َـ ََِ ٟ ١ی َص ًََِ ٠یطٔ رٔ َدائْ َٓظَ ض ٔ َذ ًََّ َي َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت أَُ َّ ٧ط َٗ ِذ َزَِي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي

رفَ٧ا فٔي َسبٔی ٔ ١اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠َّ ٌََ ٠َٓ ٥َ ٠
ک َٗ َّب َِ ٠ت َضا َٗا ََ ََ ٢واہللٔ إُٔ َّ ٧ط َٗ ِذ َزَِي ِاْل ٔ ُ
َف َج َُ ٤ط ث ُ ََّ َْ ٥ل َب َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ک ُ َّ٤َ ٠ا َن َ ِ
َخ َٗا ََ َ ٢
یب َ٨َ ٛب ٔ ٔ
یب اٟت َّ ِی ٔص یَ ُِ ٨َ ٤ح إ ٔ ِح َذاصُ َّ٩ا ِلِ ُٜث َب َة أَ َ٣ا إ ٔ َّ ٪اہللَ إ ٔ ِ ٪یُ َِّٜ ٤نِّي ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕذ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥إ ٔ ََّ ُ ٠ِ َ ََ٧تطُ
ًَزَّ َو َج ََّ ٠َْ ١
َٕ أَ َح ُذص َُِٟ ٥طُ َ٧ب ٔ ْ

ًَ ُِ ٨ضَّ٩
دسمد،اوبوعاہن،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنامزعریضاہللاعتیلہنعنبامکلوکہکبجاںیہن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالایایگد اھکیہکفہاکیتسپدقافرومےٹآدیمےھتاؿرپوکیئاچدرںیہنیھتاوہنںےن
اےنپآپرپاچررمہبتوگایہدیہککشیباوہنںےنزانایکےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاشدیوتےناسوعرت
اکرصػوبہسایلوہاگاوہنںےناہکںیہندخایکمسقاسذلیل ااسنؿےنزانایکےہاجربےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رھپاںیہناسگنسررکدایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخدایافررفامایہکآاگہروہبجیھبمہاہللیکراہںیمبکلیےںیہ ہکوتاؿ

ںیمےسوکیئےھچیپرہاجاتےہآزادشیجہکرکباآزادوہاتےہافروعروتںںیمےسیسکوکوھتڑااسدفدھ(ینم)دےداتیےہ۔آاگہروہ
اہللاؿںیمےسیسکرپےھجمدقرتاطعرفامےئوتاےسںیماؿوعروتںےکابرےںیمزسادفںاگ(رمجرکےنیکوکڑفںیک)۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،امسک،رضحتاجربنبرمسہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1015

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٤اک ،جابز ب ٩س٤زہ س٤اک ب ٩رحب ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن جابز ب٩
س٤زہ

رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ َ
ٔیذ بِ َُ ٩ج َبيَِ ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َر َّد ُظ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت
اک َٓ َح َّذث ِ ُت بٔطٔ َسٌ َ
َف َّد ُظ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٗا َ ٢س َْٔ ٤
َواْلِ َّو ُ ٢أ َت َُّٗ ٥ا ََ َ ٢
دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امسک ،اجرب نب رمسہ امسک نب رحب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اجرب نب رمسہ ےس یہی دحثی ینس ےہ افر
یلہپدحثیزایدہلمکمےہاسںیمرفامایہکوضحرارکؾیلص اہللہیلعفآہلفملسےنامزعوکدفرمہبتولاٹدایامسکنبرحبےتہکںیہہک
ںیمےناسدحثیوکدیعسنبریبج(اتہ ی)ےسایبؿایکوتاوہنںےنرفامایہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناچررمہبتاںیہنرد
رکدایاھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امسک،اجربنبرمسہامسکنبرحبےتہکںیہہکںیمےناجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ

اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1016

راوی ً :بذاِٟني ب ٩ابوً٘ی٣ ١صیْ ،اٟذ ،طٌبہ

ص ُّی َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ َی ٌِنٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٗ ٢ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ٓ ََشأ َ ُِ ٟت س َٔ٤اکّا ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِِ ٟنٔ ِّي بِ ُ ٩أَبٔي ًَ٘ ٔ ٕ
ی ١ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
ا ِلِ ُٜث َب ٔة َٓ َ٘ا ََّ ٢
١
اُ َ َ٠ٟن ا ِٔ٠َ٘ ٟی ُ
دبعاینغلنباوبلیقعرصمی،اخدل،ہبعشےتہکںیہہکںیمےنامسکنبرحبےس،،کتیہ،،ےکقلعتمدرایتفایک(سجاکذترکہاس
ںیمذگراکچےہ)وتاوہنںےنرفامایہکوھتڑااسدفدھ(اہیںرمادینمےہ)۔
رافی  :دبعاینغلنباوبلیقعرصمی،اخدل،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1017

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،س٤اک ،سٌیذ ب ٩جبيَ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
رح ٕب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩

ک َو َٗ ٌِ َت ًََّ َي َجارٔیَةٔ
ک أََ َّ ٧
ک ًَنِّي َٗا َ ٢بَ ََِ ٠نٔي ًَ َِ ٨
ک َٗا ََ ٢و َ٣ا بَ ََ َِ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠اً ٔز ٔبِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َح ٌّ٣َ ٙا بَ ََِ ٠نٔي ًَ َِ ٨
بَنٔي ُٓ ََل َٕٗ ٪اَ ٢نٌَٓ ٥ظَ ض َذ أَ ِربَ ٍَ َطضا َدا ٕ َ
َف ٔج َ٥
َ
َ َِ ٔ
ت َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
دسمد ،اوبوعاہن ،امسک ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

امزع نب امکل ےس رفامای ہک ایک ریتی رطػ ےس وج ابت ےھجم یچنہپ ےہ فہ چس ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ایک ابت آپ یک ریمی رطػ ےس
یچنہپےہرفامایہکےھجمہیاالطعیلمےہہکوتےنالفںہلیبقیکاکیڑلیکےسامجعرکایلےہ۔امزعریضاہللاعتیلہنعےناہکہکیجاہں
وت امزعےناچر رمہبتوگایہدی رافیےتہکںیہہکرھپ یبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اسوکرمجرکےناکمکحرفامایوت اںیہناسگنسر
رکدایایگ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،امسک،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسر رکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1018

راوی  :نص بًَّ ٩ي ،ابواح٤ذ ،ارسائی ،١س٤اک ب ٩رحب ،سٌیذ ب ٩جبيَ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َٗا َ٢
رح ٕب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رسائ ٔی ُ
 ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ أَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِ َ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
َْط َد ُظ ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓا ًِت َ ََ َٖ بٔاٟزَِّ٧ا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن
َجا َئ َ٣أًز ُ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ًِت َ ََ َٖ بٔاٟزَِّ٧ا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ٓ َ َ

ک أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
َار ُج ُ٤و ُظ
َٓ َ٘ا ََ ٢طض ٔ ِذ َت ًََّ َي َن ِٔ ٔش َ
ت اذِصَبُوا بٔطٔ ٓ ِ

رصن نب یلع ،اوبادمح ،ارسالیئ ،امسک نب رحب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک امزع نب امکل
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئافردفرمہبتزاناکارتعاػایکوتآپےناںیہنداکتھردایفہرھپآےئافردفرمہبتزان
اکارتعاػایکوتآپےنرفامایہکوتےناےنپآپرپاچررمہبتوگایہددییاےسےلاجؤافراسگنسررکدف۔
رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،ارسالیئ،امسکنبرحب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1019

راوی ٣ :و سي ب ٩اس٤اًی ،١جزیح ،یٌَّيًْ ،ک٣ہ ،زہيَب ٩رحبً٘ ،بہ بْ٣ ٩ک  ،٦و٫ب ب ٩جزیز ،یٌَّيًْ ،ک٣ہ ،حرضت
ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح َح َّذثَ َ٨ا ُز َصيَُِ بِ ُ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َح َّذثَنٔي َی ٌَِّ َي ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ْٔک ََ ٣ة
ْکَ َٗ ٕ ٦اَ َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ٌَِّ َي َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩حٕٔ ٜی ٥یُ َح ِّذ ُث ًَ ِٔ ِ ً ٩
َِ
رح ٕب َوًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩

ک َٗ َّبَِ ٠ت أَ ِو ُ ََ٤زِ َت أَ ِو َ٧وَ ِز َت َٗا ََٗ ََ ٢ا َ٢
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ ٔ ٟ ٢اً ٔز ٔبِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َ ٠َّ ٌََ ٟ
ض َو َص َذا َُِ ٟٔى َوصِبٕ
وسي ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ََٓ ِٜٔ٨ت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٨ِ ٌٔ َٓ ٢ذ ذََ ٔ ٟ
ِک َُ ٣
ک أَ ََ ٣ز ب ٔ َز ِجٔ٤طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
وم یس نب اامسلیع ،رجحی ،یلعی ،رکعہم ،زریہنب رحب ،ہبقع نب رکمؾ ،فبھ نب رجری ،یلعی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل
اعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن امزعنب امکلےسرفامایہکاشدیوتےناسوعرتےسوبسفانکر ایک
وہاگ؟ایاہھتےساساک مسجوھچاوہاگایاےسوہشتےسداھکیوہاگاوہنںےناہکںیہنرفامایایکوتےناسےسامجعایکاھت؟اوہنںےن
اہک یج اہں۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اس فتق یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اسگنسر رکےن اک مکح دای ومٰیس ےن اینپ رفاتی
ںیمانبابعساکذترکہںیہنایکہکبجہیاافلظفبہےکںیہ۔
رافی  :وم یس نب اامسلیع ،رجحی ،یلعی ،رکعہم ،زریہنب رحب ،ہبقع نب رکم ؾ ،فبھ نب رجری ،یلعی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ

اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1020

راوی  :حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا ،ٚاب ٩جزیز ،ابوزبيَ ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ػا٣ت جو حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔأَ َِّ ًَ ٪ب َذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ابِ َ٥ِّ ًَ ٩
َ
َ
َ
َ َ َّ
اب
ََّم ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ ض ٔ َذ ًََّ َي َن ِٔ ٔشطٔ أَُ َّ ٧ط أَ َػ َ
أبٔي ص َُزیِ َز َة أ ََََِْ ُظ أُ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُ ٢جا َئ اْلِ ِسُّ ٔ ٠
رحا ّ٣ا أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ک ی ٌُِز ٔ ُق ًَ ُِ ٨ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَٗ َِب َ ١فٔي ا َِ ٟخا َٔ ٣شةٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِٜٔ٧ت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ت ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٣زأَ ّة َ َ
َّ
ٔیب ا ِِ ٔ٤ٟز َودُ فٔي ا ُِ ِٜ٤ُ ٟح َٔ ٠ة َواٟز َِّطا ُئ فٔي ا ِٟبٔئِز ٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ک فٔي ذََ ٔ ٟ
ک َٔ ٨ِ ٣
َاب ذََ ٔ ٟ
ک َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٤َ َٛ ٢ا َیِ ُ
َٗا ََ ٢حتي ُ َ
 ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٣زأَتٔطٔ َح ََل َّ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا تُزٔی ُذ ب ٔ َض َذا ا ِِ َ٘ ٟو َٔٗ ٢ا َ ٢أُرٔی ُذ
رحا ّ٣ا َ٣ا َیأتِ ٔي اَّ ٟز ُج ُ
ٓ ََض َِ ١ت ِذرٔی َ٣ا اٟزَِّ٧ا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ َت ِی ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ َ
َ
َف ٔج َََ ٓ ٥ش ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َ٠ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َی ُ٘و ُ ٢أَ َح ُذص َُ٤ا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ اُ ِ ٧و ِز إلٔ َي َص َذا
أَ ِ ٪تُ َلض َِّزِٔي َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
َّأ ٟذی َست َ ََ اہللُ ًََِ ٠یطٔ ََٓ ٥َِ ٠ت َذ ًِ ُط َنٔ ُِشطُ َحتَّي ُر ٔج ََ ٥ر ِج َ ٥ا ِِٔ ٠ََٟب ٓ ََش ََ ٜت ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ث ُ ََّ ٥س َار َسا ًَ ّة َحتَّي َ٣زَّ بٔحٔی َٔ ٔة ح َٔ٤ا ٕر َطائ ٔ ٕ١

بٔز ٔ ِجٔ٠طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َََ ُٓ ٩ل َْ ٪وُٓ ََل َْ٘ َٓ ٪اََ ِ َ ٧ح ُ ٩ذَا َٔ ٪یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ ََ ََٓ ُ ََل ٔٔ ٩ِ ٣جی َٔ ٔة َص َذا ا ِٔ ٟح َ٤ارٔ َٓ َ٘ َاَ یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َ٩ِ ٣
ق أَْٔی٤َ ُٜا آنّٔٔا أَ َط ُّذ ٔ ٩ِ ٣أَک ِ ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ط َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔإُٔ َّ ٧ط ِاْل ََٟ ٪ف ٔي أََ ِ ٧ضارٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َ ٩ِ ٣ٔ ١ص َذا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ٠ِ ٔ ٧ت َُ٤ا ِٔٔ ٩ِ ٣
رع ٔ
َیأِک ُ ُ

َی ُِ ٔ٤َ٘ ٨ص ٓ َٔیضا

نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،انبرجری،اوبزریب،رضحتدبعارلنمحنباصتموجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےکؤاچزاداھبیئ
ںیہےتہکںیہہکاوہنںےن رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتیلہنعوکہیرفامےتوہےئانسہک(امزعنبامکل)االیملسروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اےنپ آپ رپ اچ ر رمہبت وگایہ دی ہک اوہنں ےن اکی وعرت ےس رحاؾ رطہقی رپ امجع ایک ےہ رہ
رمہبت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اؿ ےس رخ ریھپ ایل رھپ اپوچنںی رمہبت ںیم وبقؽ رکایل وت رفامای ہک ایک وت ےن اس وعرت ےس
امجعایکاھت؟اہکہکیجاہںرفامایہکاسرطحہکریتا(آہل انتلس)اسوعرتیکرشاگمہ ںیماغبئوہایگاھت؟اہک ہکیجاہںرفامایہک
سجرطحہکرسہمداینںیمالسیئیلچاجیتےہایڈفؽیکریسونکںیںیمیلچاجیتےہاسرطح؟اہکہکاہںآپےنرفامایہکایکےھجت
ولعمؾےہہکزانایکےہ؟اہکہکیجاہں۔ںیمےناسوعرتےسرحاؾرطہقی رپفہاکؾ ایکہکوجرمداینپویبیےسالحؽرطہقیےس

رکاتےہآپےنرفامایہکاسوقؽےسریتاایکارادہےہ؟اوہنںےناہکہکںیماچاتہوہںہکآپےھجماپکرکدںی۔انچہچنیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناسوکاسگنسررکےناکمکحدایوتاںیہنرمجرکدایایگرھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنامزعریضاہللاعتیل ہنع
ےکاسںویھںںیمےسدفوکانس،اکیدفرسےےسہہکراہاھتہکاسآدیموکدوھکیاہللےناسےکانگہرپرپدہڈاالنکیلاسےناےنپ
آپ وک ںیہن وھچڑا اہیںکت ہک ےتک یکرطح اسگنسر رکدای ایگ ہی نس رکآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس پچ رےہ افر ھچک دری ےتلچ رےہ
اہیں کت ہک اکی رمدار دگےھ رپ آپ اک ذگر وہا سج یک اکی اٹگن لش وہ رک ایھٹ وہیئ یھت آپ ےن رفامای ہک الفں الفں آدیم
اہکںںیہ؟اوہنںےناہکہکمہہیرںیہایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔آپےنرفامایہکمتدفونںارتفافراسرمداردگےھاک
وگتشاھکؤ۔اؿدفونںےناہکہکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساسںیمےسوکؿاھکاتکسےہ؟آپےنرفامایہکمتدفونں
ےن ایھب وج اےنپ اھبیئیک زعت اپامؽیکفہ زایدہ تخس ےہاس ےک اھکےن ےس افراس ذاتیک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی
اجؿےہکشیبفہ(امزع)ابتنجیکرہنفںںیموغےطاگلراہےہ۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،انبرجری،اوبزریب،رضحتدبعارلنمحنباصتموجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1021

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩توکً ١شَ٘لِي ،حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٩
ًبذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِ ٔ ُّي َوا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي
َ
رع َق ًَ ِ٨طُ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِسَ ٥ََ ٠جا َئ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ًِت َ ََ َٖ بٔاٟزَِّ٧ا َٓأ َِ
َ
ُ
رع َق ًَ ُِ ٨ط َحتَّي َطض ٔ َذ ًََّ َي َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ َط َضا َدا ٕ
وَٗ ٪ا َََ ٢
ت َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَب ٔ َ
ک ُجْ ُ٨
ث َّ ٥ا ًِتَََ َٖ َٓأ ِ َ
َ
َّ
َّ
ُ
َف َٓأ ُ ِدر َٔک
َف ٔج َ ٥فٔي ا َِ ٤ُ ٟؼََّّي َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َذ َِ َ٘ ٟت ُط ا ِٔ ٟح َح َار ُة َ َّ
َٗا َ ٢أ ِح ٔؼ َِ ٨ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أ ََ ٣ز بٔطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠

ات َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠ي ِ َّا َو ٥َِ ٟی َُؼَِ ٠ًَ ِّ١یطٔ
َف ٔج ََ ٥حتَّي ََ ٣
َُ
دمحمنبوتملکالقسعین،نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہللےسرفاتیےہ
ہک ینب املس اک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکاپس آای افر اس ےن زان اک ارتعاػ ایک وت آپ ےن اس ےس ہنم ومڑ ایل
اس ےن رھپ زان اک ارتعاػ ایک وتآپ ےن رھپاس ےس ہنم ومڑایل اہیںکتہک اس ےن اچر رمہبت وگایہدی وت روسؽ اہللیلص اہللہیلع
فآہلفملسےناسےسرفامایہکایکوتاپ لےہاسےناہکہکںیہن۔آپےنرفامایہکایکوتاشدیدشہےہ؟اہکہکیجاہں۔رافیےتہک
ںیہہکرھپیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناےسرمجرکےناکمکحدایوتاےسدیعاگہںیمرمجایکایگبجاسےنگنسابرییکدشتوک
اھکچوتاھباگسپاےسڑکپایلایگافراسگنسررکدایایگاہیںکتہکفہرمایگیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپاسےکابرےںیماملکت
ریخےہکنکیلاسیکامنزانجزہںیہنزپیھ۔
رافی  :دمحمنبوتملکالقسعین،نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1022

راوی  :ابوکا ،١٣یزیذ ب ٩زریٍ ،اح٤ذ ب٨٣ ٩یٍ ،یحیي ب ٩زِکیا ،دواؤد ،ابونرضہ ،حرضت ابو سٌیذ ْذری رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ِکیَّا َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط ًَ َِ ٩دا ُو َد ًَ ِ٩
یٍ ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩ز َ ٔ
َخ ِج َ٨ا بٔطٔ إلٔ َي ا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ ٓ ََواہللٔ َ٣ا
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َز ِج ٔ٣َ ٥اً ٔز ٔبِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َ َ
أَبٔي َن ِ َ
َ
َاط َت َّذ َو ِ
ٖٓ ِ
َف َِ ٣ی َ٨ا ُظ بٔا ٌِٟٔوَ اَ ٔ ٦وا َِ ٤َ ٟذرٔ َوا َِ ٟخزَ ٔ
اط َت َذ ِدَ٧ا َْ ُِ َٔ ٠ط
أَ ِو َث ِ٘ َ٨ا ُظ َو ََ َح َ ِ
رفَ٧ا َُ ٟط َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َٗ َا٨َ َٟ ٦ا َٗا َ ٢أبُو کَا َٔٗ ١ٕ ٣ا ََ َ ٢
َّ
َف َِ ٣ی َ٨ا ُظ ب ٔ َح ََل ٔ٣ی ٔذ ا َِّ َ ٟ
رع َق ا َِّ َ ٟ
رف َُ ٟط َو ََ َس َّب ُط
َحة ٔ َحتَّي َس ََ ٜت َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ِ
اس َت ِِ َ َ
َحتي أَتَي َ ِ
َحة َٔٓاَ ِ ٧ت َؼ َب َ٨َ ٟا َ َ

اوباکلم،سیدینبزرعی،ادمحنبعینم،ییحینبزرکای،دفاؤد،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکبجیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امزع نب امکل وک اسگنسر رکےن اک مکح دای وت مہ اںیہن ےل رک عیقب یک رطػ ےلچ سپ دخا یک مسق ہن یہ مہےن
اےس ابدناھ افر ہن یہاس ےک ےیل وکیئ زگاھوھکدا نکیل فہ رامرےاسےنم ڑھکے وہےئگ اوباکلم اینپ رفاتی ںیم ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ
ےن اؿ وک ڈہویں ےس امرا افر ڈےلیھ امرے افر رکیھٹایں امرںی فہ اھبگ ڑھکے وہےئ وت مہ یھب اس ےک ےھچیپ اھبےگ اہیں کت ہک فہ
رحہ ےک وچڑے ہصح ںیم آےئگ افر ڑھکے وہےئگ وت مہ ےن اںیہن رحہ ےک تخس افر ایسہ رھتپفں ےس امرا اہیں کت ہک فہ اخومش
وہےئگ(رمےئگ)رافیےتہکںیہہکرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہناؿےکےیلرفغمتیکافرہنیہاںیہنرباالھباہک۔
رافی  :اوباکلم،سیدینبزرعی،ادمحنبعینم،ییحینبزرکای،دفاؤد،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1023

راوی ٣ :و ١٣ب ٩ہظا ،٦اس٤اًی ،١جزیزی ،حرضت ابونرضہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رض َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
 ٩ِ ًَ ١ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
اب ذَّ ِ ٧با َح ٔشیبُ ُط
رف َ
وُ َٟ ٪ط َٓ ََ ٨ضاص َُِٗ ٥ا َ ٢صُ َو َر ُج ْ ١أَ َػ َ
ِ َ ٧ح َو ُظ َوَِ ٟی َص ب ٔ َت َ٤ا ٔ٣طٔ َٗا ََ ٢ذ َصبُوا َی ُش ُّبوُ َ ٧ط َٓ ََ ٨ضاص َُِٗ ٥ا َ ٢ذَ َصبُوا َی ِش َت ِِ ٔ ُ
اہللُ
وملمنباشہؾ،اامسلیع،رجریی ،رضحتاوبرضنہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیم،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
اپس احرض وہا آےگ دحثی ابال یک رطح ایبؿ ایک نکیل وپرا ایبؿ ںیہن ایک۔ اوہنں ےن اہک ہک ولگ اس صخش وک ربا الھب ےنہک  ےگ وت یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہناسےسیتخس ےسعنمرکدایایگ۔رافیےتہکںیہہکرھپولوگںےناؿےکےیلداعےئرفغمتیکوت
آپےناسےسیھبعنمرکدایافررفامایہکاسےنانگہایکاھتاہللاسےساسحبےلاگ۔

رافی  :وملمنباشہؾ،اامسلیع،رجریی،رضحتاوبرضنہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1024

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،یحیي  ،حارثُ ،یَل٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثذ ،حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْک بِ ٔ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩ی ٌَِّ َي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َح َّذث َ َ٨ا أَبٔي ًَ َِِ ُ ٩ی ََل ََ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ

است َ َِ َٜ ٨ط َ٣أًزّا
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠

دمحمنباوبرکبنباوبہبیش،ییحی،احرث،،الیغؿ،ہمقلعنبرمدث،رضحتربدیہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناؿاکہنموساھگناھت۔(اسایخؽےسںیہکرشابےیپوہےئہنوہں)۔
رافی  :دمحمنباوبرکبنباوبہبیش،ییحی،احرث،الیغؿ،ہمقلعنبرمدث،رضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1025

راوی  :اح٤ذ ب ٩اسحا ٚا٫وزی ،ابواح٤ذ ،بظيَ ب٬٣ ٩اجزً ،بذاہلل ،حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙاْلِ َص َِواز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا بُظَ يَُِ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
ٔ
َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ت َح َّذ ُث أَ َّ ٪ا َِِ ٟا ٔٔ ٣ذ َّی َة َو َ٣أًزَ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َِ ٟو َر َج ٌَا َب ٌِ َذ ا ًِت ََآ ٔض ٔ َ٤ا أ ِو َٗا َ٢
ُ٨َّ ٛا أَ ِػ َح َ
ٔ
َِ ٟو  ٥َِ ٟیَ ِز ٔج ٌَا َب ٌِ َذ ا ًِت ََآ ٔض ٔ َ٤ا  ٥َِ ٟیَ ِلِ ُ٠ب ُض َ٤ا َوإٔ٤َ َّ ٧ا َر َج َُ ٤ض َ٤ا ً ٔ َِ ٨ذ اٟزَّابٔ ٌَةٔ
ادمح نب ااحسؼ اوھزی ،اوبادمح ،س ری نب مھارج ،دبع اہلل ،رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ آسپ ںیم وگتفگ رک
رےہےھتہکامزعنبامکلافراغدمہی(فہوعرتسجےنزان اکارقارایکاھت)ارگاےنپارقارفارتعاػےسروجعرکےتیل(وتآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساںیہنرمج ہنرکےت)افرارگ فہدفونں اےنپارتعاػےسرکمےتںیہن وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اںیہنبلط
یہہنرکےتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاسفتقرمجایکبجاوہنںےنوچیھترمہبتارقارایک۔
رافی  :ادمحنبااحسؼاوھزی،اوبادمح،س رینبمھارج،دبعاہلل،رضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1026

راوی ً :بذہ بً ٩بذاہلل٣ ،ح٤ذ ب ٩دواؤد ب ٩ػبیحً ،بذہ ،رحمي ب ٩حٔؽ٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاہلل بًَ ٩لثہً ،بذاٌٟزیز،
حرضت ْاٟذ ب ٩ا٠ٟحَلد

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب َذةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩دا ُو َد بِ َٔ ٩ػب ٔ ٕ
رحم ٔ ُّي بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ
یح َٗا َِ ًَ ٢ب َذةُ أَ َََََِْ٧ا َ َ
اِ ٠ٟح ََل ٔد َح َّذثَ ُط أَ ََّّ ٪
اہللٔ بِ ََٔ ًُ ٩لثَ َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ ََّْ ٪اَ ٔ ٟذ بِ ََّ ٩
ا٪
اِ ٠ٟح ََل َد أَبَا ُظ أَ َِْ َ ََ ُظ أَُ َّ ٧ط ک َ َ

اض ََ ٌَ ٣ضا َوث ُ ِز ُت ٓ َٔی ٩ِ ٤ثَ َار َٓاَ ِ ٧ت َض ِی ُت إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
اٟشو ٔ٤ََ ٓ ٚز َِّت ا َِ ٣زأَ ْة َت ِحُ ٔ٤
َٗاً ّٔذا َی ٌِ َتُ ٔ٤
َ ١ػب ٔ ًیا َٓ َث َار اُ ٨َّ ٟ
 ١فٔي ُّ
َّ
اب َح ِذ َوصَا أََ٧ا أَبُو ُظ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأَٗ َِب ََِ ٠ًَ ١ی َضا َٓ َ٘ا َ٩ِ ٣َ ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو َی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَبُو َص َذا َٔ ٌَ ٣ک ٓ ََشَ َٜت ِت َٓ َ٘ا ََ ٢ط ٌّ
أَبُو َص َذا َٔ ٌَ ٣ک َٗا َ ٢ا َِٔ ٟتَي أََ٧ا أَبُو ُظ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٨وَ َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي َب ٌِ ٔف ََ ٩ِ ٣ح ِو َُ ٟط َی ِشأ َ ُُ ٟض ُِ ٨ِ ًَ ٥ط

َ
َّ
َّ
َّ
رفَ٧ا
َف ٔج ََٗ ٥ا ََ َ ٓ ٢
َْخ ِج َ٨ا بٔطٔ َٓ َح َ ِ
َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا إَٔ َْي ِ َّا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِح َؼ َِ ٨ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
َُ ٟط َحتَّي أَ ِ٨َّ َٜ٣ا ث ُ ََّ ٥ر َِ ٣ی َ٨ا ُظ بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َحتَّي َص َذأَ َٓ َحا َئ َر ُج َْ ١ی ِشأ َ ُ ٩ِ ًَ ٢ا ِِ ٤َ ٟز ُجوَٓ ٔ ٦اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا بٔطٔ إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا َص َذا َجا َئ َی ِشأ َ ُ ٩ِ ًَ ٢ا َِ ٟخبٔیثٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ض َو أَك ِ َی ُب ً ٔ َِ ٨ذ اہللٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک
َٓإٔذَا ص َُو أَبُو ُظ َٓأ َ ًَ َّ٨ا ُظ ًََّ َي ُ ُِشٔ٠طٔ َو َتِٜٔٔیٔ٨طٔ َو َد ِٓٔ٨طٔ َو َ٣ا أَ ِدرٔی َٗا ََ ٢واٟؼَّ ََلة ٔ ًََِ ٠یطٔ أَ َِ ََ ٦و َص َذا َحذ ُ
ٔیث ًَ ِب َذ َة َوص َُو أَ َت ُّ٥
دبعہنبدبعاہلل،دمحمنبدفاؤدنبحیبص،دبعہ،رحیمنبصفح،دمحمنبدبعاہللنبالعہث،دبعازعلسی،رضحتاخدلنباللحلجےتہکںیہ
ہکاؿےساؿےکفادلالجلجےنایبؿایکہکفہابزارںیمےھٹیباکؾرکرےہےھتوتاکیوعرتذگریاسےنہچبوکااھٹایوہااھتولگ
اےسدھکیرکاسےکاسھتاھٹےئگافرںیمیھباےنھٹفاولںےکاسھتاھٹایگںیم روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجاچنہپوت
آپہہکرےہےھتہکہیوجہچبریتےاسھتےہاساکابپوکؿےہ؟فہپچریہاکیوجاؿوجاسےکربارباھتےنہکاگلایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیماساکابپوہںرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوعرتیکرطػوتمہجوہےئافررفامایہکاسہچباکابپ
وکؿےہفہوجاؿےنہکاگلہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماساکابپوہںسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپ
اردرگدےھٹیبولوگںیکرطػد ےتھکوہےئاؿےسوساؽایکہکاسوجاؿےکابرےںیموتاوہنںےن اہکہکمہوتاےسااھچیہایخؽ
رکےت ےھت رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک وت اشدی دشہ ےہ اس ےن اہک یج اہں۔ انچہچن آپ ےن رفامای ہک اےس
اسگنسر رکدای اجےئ انچہچن اےس اسگنسر رکدای ایگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک مہ اس ونوجاؿ وک ےل رک ےلکن افر اس ےک ےیل مہ ےن زگاھ وھکدا
اہیں کت ہک مہ ےن اس وک زگےھ ںیم ڑھکا ایک رھپ اےس رھتپ امرے اہیں کت ہک فہ رپوکسؿ وہایگ(رمایگ) رھپ اکی آدیم اس رمج
ےیکوہےئونوجاؿےکابرے ںیموپاتھچوہاآایوتمہ ےن اےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلےلچسپ مہےناہک ہی
آدیم آایےہاسثیبخےکابرےںیموپاتھچےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہوتزایدہاپزیکہےہاہللےکزندکی
کشم یکوخوبش ےس۔اس فتق ولعمؾ وہاہکفہ آدیم ونوجاؿ اک ابپ اھت رھپ مہ ےناسیکدمدیک ونوجاؿ ےک لسغ افرزیہجتفنیفکت
ںیمرافیےتہکںیہہکےھجمںیہنولعمؾآپےناسرپامنززپیھہکںیہنافرہیدیبعہنبدبعاہللیکدحثیوجزایدہلمکمےہ۔
رافی  :دبعہنبدبعاہلل،دمحمنبدفاؤدنبحیبص،دبعہ،رحیمنبصفح،دمحمنبدبعاہللنبالعہث،دبعازعلسی،رضحتاخدلنباللحلج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1027

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،ػذٗہ بْ ٩اٟذ ،نص بً ٩اػ ،٥وٟیذ٣ ،ح٤ذ٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاہلل٣ ،ش٤٠ہ بً ٩بذاہلل جہَّم،
ْاٟذ ب ٩جَلد ،جَلد

اػ ٕ ٥اْلِ ََ ِ ٧لاك ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َجٔ٤ی ٌّا َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا
ص بِ ُٔ ًَ ٩
َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َح َّذثَ َ٨ا َػ َذ َٗ ُة بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ح و َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ

اٟظ ٌَ ِیثٔي ًَ ِِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ا ُِ ٟح َضنٔ ِّي ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ َّٔ ٩
اِ ٠ٟح ََل ٔد ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َُ ٣ح َّْ ٤ذ َو َٗا َ ٢صٔظَ ْاَ ٣ُ ٦ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ُّ ُّ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َب ٌِ ٔف َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ

خہ
اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،رصننباعمص،فدیل،دمحم،دمحمنبدبعاہلل،ہملسمنبدبعاہلل می،اخدلنبالجج،الججاسدنسےسیھب
اسہقبدحثیےکضعبازجاءوقنمؽںیہ۔
خہ
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،رصننباعمص،فدیل،دمحم،دمحمنبدبعاہلل،ہملسمنبدبعاہلل می،اخدلنبالجج،الجج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسگنسررکےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
اسگنسررکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1028

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ،اب ٩رسح ٌ٣نيً ،بذاہلل ،و٫ب ،اب ٩جزیح ،ابوزبيَ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟرسحٔ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذث َ َ٨ا ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل َزَِي بٔا َِ ٣زأَة ٕ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠حَ ٔ ٠ذ ا َِ ٟح َّذ ث ُ َّ ٥أ ُ َِْ ٔ ََ أَُ َّ ٧ط ُِ ٣ح َؼ َْٓ ٩أ َ ََ ٣ز بٔطٔ
َف ٔج َ٥
َُ
ہبیتقنبدیعس،انبرسحینعم،دبعاہلل،فبھ،انبرجحی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہکاکیرمدےن
زان ایک اکی وعرت ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس وکڑے امرےن اک مکح دای وت اےس وطبر دح ےک وکڑے امرے
ےئگرھپآپوکالتبایایگہکفہوتاشدیدشہےہوتآپےناےسرمجرکےناکمکحدایوتاےسرمجرکدایایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،انبرسحینعم،دبعاہلل،فبھ،انبرجحی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1029

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاٟزحی ،٥ابو یحیي ی ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیح ،ابوزبيَ ،جابز

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَب ٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل َزَِي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّح ٔٔی ٥أَبُو َی ِحیَي ا َِ ٟبزَّا ُز أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو ًَ ٔ

ُ
َف ٔج َ٥
بٔا َِ ٣زأَة ٕ ََٓ ٥َِ ٠ی ٌِ ٥َِ ٠بٔإ ٔ ِح َؼأ٧طٔ َٓ ُحَ ٔ ٠ذ ث َّ ٥َ ٔ ٠ًَ ٥بٔإ ٔ ِح َؼأ٧طٔ َ ُ

دمحمنبدبعارلمیح،اوبییحی،اوباعمص،انبرجحی،اوبزریب،اجرباسدنسےسیھباسہقبدحثیذراےسرفؼےکاسھتوقنمؽےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،اوبییحیی،اوباعمص،انبرجحی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینبہنیہجیکاسوعرتاکایبؿےسجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمجاکمکحدایاھت
ابب  :زساؤںاکایبؿ
ینبہنیہجیکاسوعرتاکایبؿےسجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمجاکمکحدایاھت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1030

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ،٦ابا ٪ب ٩یزیذٌ٣ ،ني ،یحیي  ،ابوَٗلبہ ،ابو٠٬٣ب ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ َّ ٪صٔظَ ا ّ٣ا َّ
یذ َح َّذثَاص ُِ ٥ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِ ٩ی ِحیَي ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي
ا ٪ابِ ََ ٩یز ٔ َ
اٟذ ِست َُوائٔ َّي َوأَبَ َ
اُ ٩ِ ٣ٔ ٪ج َض ِی ََ ٨ة أَ َت ِت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إَٔ َّ ٧ضا
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٗا َ ٢فٔي َحذٔیثٔ أَبَ َ
ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َزِ َ ٧ت َوه ٔ َي حُ ِبَّ َي ٓ ََذ ًَا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ ٟیا ََ ٟضا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح ٔش ِ ٩إَِٔ ٟی َضا َٓإٔذَا
َو َؿ ٌَ ِت َٓحٔ ِئ ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪و َؿ ٌَ ِت َجا َئ ب ٔ َضا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٓ ٥َ ٠ظ َِّ ٜت ًََِ ٠ی َضا ث َٔیاب ُ َضا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ب ٔ َضا
َف ٔج َِ ٤ت ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣زص ََُِ ٓ ٥ؼ ُّ٠وا ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُت َؼَّ ِّي ًََِ ٠ی َضا َو َٗ ِذ َزِ َ ٧ت َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔ َِ َ٘ ٟذ َتابَ ِت
َُ

ا٪
َت ِوبَ ّة َِ ٟو ٗ ُِّش َِ ٤ت بَي ِ َن َس ِبٌٔي َن ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة ََ ٟوس ٌَٔ ِت ُض َِ ٥و َص َِ ١و َج ِذ َت أَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٪جا َد ِت ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َضا َ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ ٩ِ ًَ ١أَبَ َ
ٓ َُظ َِّ ٜت ًََِ ٠ی َضا ث َٔیاب ُ َضا
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اابؿنبسیدی،ینعم،ییحی،اوبالقہب،اوبمھلب،رضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکاکیوعرتوجینب
ہنیہج یک یھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک اپسآیئ افر اہک ہک اس ےن زان ایک ےہ افر فہ احہلم ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اس ےکرسرپتس وک البای افراس ےس اہک ہک ایھچرطح اس وک روھک بج ہچب دیپا وہاجےئ وت اےس ےلرک آان انچہچن بج اس ےن
ہچب دیپا رکدای وت فہ وعرت وک ےل رک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای وت اس ےک ڑپکے ابدنھ دےی ےئگ افر اےس رمج
رکدایایگرھپآپےنبسوکامن زانجزہزپےنھاکمکحدایوت بسےنامنزانجزہزپیھرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےن اہکایروسؽاہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن زان ایک ےہ رھپ یھب مہ اس رپ امنز انجزہ زپںی؟ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ اس
ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ کشیب اس وعرت ےن ایسی وتہب یک ےہ ہک ایکس وتہب رتس الہ دمہنی رپ میسقت رکدی
اجےئ وت اؿ بس وک اکیف وہ افر ایک متاس ےس زایدہ الضف یھب وکیئ ابت اپےت وہہکاس ےن اینپ اجؿ رقابؿرکدی اابؿ نب سیدی ےن
اینپرفاتیںیمڑپکےابدنےنھاکذرکںیہنایک۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اابؿنبسیدی،ینعم،ییحی،اوبالقہب،اوبمھلب،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ینبہنیہجیکاسوعرتاکایبؿےسجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمجاکمکحدایاھت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1031

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩وزیز د٣ظقي ،وٟیذ اوزاعي

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٟوزٔیز ٔ ِّ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََُ ٓ ٢ظ َِّ ٜت ًََِ ٠ی َضا ث َٔیاب ُ َضا َی ٌِنٔي ٓ َُظ َّذ ِت
دمحمنبفزریدیقشم،فدیلافزایعےنرفامایہکاسےکڑپکےاسرپابدنےھےئگ(اتہکرمجےکدفراؿاسےکڑپکےہنںیلھک)
رافی  :دمحمنبفزریدیقشم،فدیلافزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ینبہنیہجیکاسوعرتاکایبؿےسجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمجاکمکحدایاھت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1032

٣وسي رازیً ،یسي ،بظيَ ب٬٣ ٩اجزً ،بذاہلل اب ٩حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :ابزاہیٰ ٥

وسي اٟزَّاز ُّٔی أَ َِْ َ َََ٧ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩بُظَ ي َِ ٔبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

َّ
َّ
َ
َ
ا ٪ا ُِ َِ ٟذ
َف َج ٌَ ِت َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِ ٪ک َ َ
ا َِ ٣زأ ّة َی ٌِنٔي َُٔ ٩ِ ٣ا ٕٔ ٣ذ أ َت ِت أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إِِّٔي َٗ ِذ َٓ َح ِز ُت َٓ َ٘ا َِ ٢ار ٔجعٔي َ َ
أَ َت ِت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت َ َ ٠َّ ٌََ ٟ
ا ٪ا ُِ َِ ٟذ أَ َت ِتطُ
َف َج ٌَ ِت َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ک أ َِ ٪تزُ َّدِٔي َ٤َ ٛا َر َد ِد َت َ٣أًزَ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ٓ ََواہللٔ إِِّٔي َُ ٟح ِبَّ َي َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ِار ٔجعٔي َ َ
َّ
َف َج ٌَ ِت َٓ َ٤َّ ٠ا َوََ ٟذ ِت أَ َت ِتطُ بٔاٟؼَّ ٔب ِّي َٓ َ٘اَِ ٟت َص َذا َٗ ِذ َوَِ ٟذتُ ُط َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ِار ٔجعٔي َٓأ َ ِر ٔؿٌٔیطٔ
َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ِار ٔجعٔي َحتي َتٔ٠ذٔی َ َ
ِ َ
َّ
رف
َحتي َت ِٔ ٔلٔ٤یطٔ َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ َو َٗ ِذ ٓ ََل َِ ٤ت ُط َوفٔي َی ٔذظ ٔ َط ِی ْئ َیأکُُ ُ٠ط َٓأ ََ ٣ز بٔاٟؼَّ ٔب ِّي َٓ ُذٓ ٔ ٍَ إلٔ َي َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوأَ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ُح ٔ َ
ْط ْة َٔ ٩ِ ٣د َٔ ٣ضا ًََّ َي َو ِج َ٨تٔطٔ ٓ ََشب ََّضا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
َف ٔج َِ ٤ت َوک َ َ
َف َج ََ ٤ضا ب ٔ َح َحز ٕٓ ََو َٗ ٌَ ِت َٗ ِ َ
ََ ٟضا َوأَ ََ ٣ز ب ٔ َضا َ ُ
اَْ ٪اْ ٔ ٟذ ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ی ِز ُج َُ ٤ضا َ َ
َّ
َّ
َّ
رف َُ ٟط َوأَ ََ ٣ز
أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٣َ ٥َ ٠ض َّل یَا َْاُ ٔ ٟذ ٓ ََوأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔ َِ َ٘ ٟذ َتابَ ِت َت ِوبَ ّة َِ ٟو َتابَ َضا َػاح ُٔب َٕ ِٜ٣ص ََ ٔ ُِ ٟ

ب ٔ َضا َٓ ُؼَّ َِّي ًََِ ٠ی َضا َو ُدٓ ٔ َِ ٨ت
اربامیہ ومٰیس رازی ،یسیع ،س ری نب مھارج ،دبعاہلل انب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اغدم یک اکی وعرت یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہیئ افر اہک ہک کشیب ںیم ےن دباکری یک ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
ولٹاجؤوتفہولٹیئگبج االگدؿوہوتفہآیئ افراہکہکاشدیآپےھجمیھبایسرطحولاٹاناچ ےتںیہ۔سجرطحآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنامزعنبامکلوکولاٹایاھتسپدخایکمسق!ںیموتاحہلموہں(زانےس)وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےساہک
ہکولٹاجؤفہولٹیئگرھپبجاالگدؿوہاوتفہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہکہک
ولٹاجؤفہاہیںکتہکہچبنجدف۔سپفہولٹیئگبجاسےنہچبنجدایوتہچبےلرکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآیئافر
اہکہکسجوکںیمےنانجےہفہہیےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکولٹاجؤافراہیںکتہکہچباکدفدھڑھچاولرھپفہاس
ہچبوکدفدھڑھچاےنےکدعبالیئافرہچبےکاہھتںیموکیئزیچیھتےسجفہاھکراہاھتسپآپےنےچبےکابرےںیممکحدایہکوتاےس
املسمونںںیمےسیسکآدیم ےکرپسدرکدایایگرھپاسوعرتےکےیلمکحدایرمجرکےن اکوتزگاھوھکداایکایگاسےک ےیلسپاس
ےک ےیل مکح دای ایگ وت اےس اسگنسررکدای ایگ اسگنسر رکےن فاولں ںیم اخدل نب فدیل یھب ےھت اوہنں ےن اکی رھتپ امرا وت اس ےک وخؿ اک
اکی رطقہاؿےکراسخررپرگایگوتاوہنںےناسوعرتوکرباالھباہکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایہکاے
اخدلاسذاتیکمسقسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہکشیباسوعرتےنایسیوتہبیکےہارگوکیئاظملدفرسفںاکقحامرےنفاال

یھبایسیوتہبرکاتوتایکسرفغمترکدیاجیترھپآپےنامنزانجزہاکمکحدایوتاسرپامنزانجزہزپیھیئگرھپاےسدنفرکدایایگ۔
رافی  :اربامیہومٰیسرازی،یسیع،س رینبمھارج،دبعاہللانبرضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ینبہنیہجیکاسوعرتاکایبؿےسجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمجاکمکحدایاھت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1033

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ وٛیٍ ب ٩جزاح ،ذِکیا ابوً٤زا ،٪حرضت ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
ْک َة
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
ِکیَّا أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َط ِیخّا یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أبٔي بَ ِ َ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠ر َج ٥ا َِ ٣زأَ ّة َٓ ُح ٔرف ََ ٟضا إلٔ َي َّ
اَٗ ٪ا َ٢
اٟث ُِ ٨ذ َوة ٔ َٗا َ ٢أَب ُو َدا ُود أَٓ َِض َ٤نٔي َر ُج ِْ ًُ ٩ِ ًَ ١ث ََ ٤
َ َ
َ
أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢ا َِّ َِ ٟشاِ ٔ ُّي ُج َض ِی َُ ٨ة َوَُا ْٔ ٣ذ َوبَار َْٔ ٚواح ْٔذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود حُ ِّذث ِ ُت ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اٟؼَّ َ٤ذٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّذث َ َ٨ا
َّ
َخ َج َضا
َز َ ٔ
ِکیَّا بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ِٔ َ ٧ح َو ُظ َزا َد ث ُ ََّ ٥ر َ٣ا َصا ب ٔ َح َؼاة ٕ ِٔ ٣ث َ ١ا ِٔ ٟح َِّ ٤ؼةٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢ار ُ٣وا َوات ُ٘وا ا َِ ٟو ِج َط َٓ َ٤َّ ٠ا كَ ٔٔ َئ ِت أَ ِ َ
ٓ ََؼََّّي ًََِ ٠ی َضا َو َٗا َ ٢فٔي اَّ ٟت ِوبَ ٔة ِ َ ٧ح َو َحذٔیثٔ ب ُ َزیِ َذ َة
امثعؿ نب اوبہبیشفعیک نب رجاح ،ذرکای اوبرمعاؿ ،رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملسےناکیوعرتوکرمجایکوتاسےکےیلزگاھوھکداایگےنیسکتاامؾ اوبداؤدرفامےتںیہہکہیدحثیامثعؿےکفا ےطےساکی
آدیمےنےھجماھجمسیئ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیدحثیھجمےسدبعادمصلنبدبعاولارثےکذرہعیےسایبؿیکیئگفہےتہکںیہ
ہکںیمہزرکای نبمیلسےن اینپدنسےسایسرطحایبؿ ایکاسںیمہیااضہفےہہکیبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رھپاسوعرتوک
رکنکویںےسامراوجےنچےکرباربںیھترھپآپےنرفامایہک امرفنکیلرہچےرپامرےنےسوچببجفہھجبیئگ(رمیئگ)وتاےساکنالایگ
افراسرپامنزانجزہزپیھافروتہبےکابرےںیمربدیہریضاہللاعتیلہنعیکدحثییکرطحیہایبؿایک۔

رافی  :امثعؿنباوبہبیشفعیکنبرجاح،ذرکایاوبرمعاؿ،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ینبہنیہجیکاسوعرتاکایبؿےسجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمجاکمکحدایاھت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1034

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٌٗ٨بي٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬ابً ،بیذاہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌود ،ابوہزیزہ ،حرضت زیذ بْ ٩اٟذ
اٟحہني رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اور حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَبٔي ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔذ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ا ُِ ٟح َضنٔ ِّي أَُ َّ ٧ض َ٤ا أَ َِْ َ ََا ُظ أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن ا ِْ َت َؼ َ٤ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َح ُذص َُ٤ا َیا
اب اہللٔ َوأِذ َِ ٪لٔي أَ ِ٪
ا ٪أَ ِٓ َ٘ َض ُض َ٤ا أَ َج ِ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓاٗ ِٔف بَ ِی َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ اٗ ِٔف بَ ِی َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َخ َوک َ َ
اب اہللٔ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
یٕ اْلِ َ ٔجيَُ َٓزََِي بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأ َ َََُِْؤِي أَ ََّ ًََّ ٪ي ابِنٔي اَّ ٟز ِج َ٥
أَ َتَ َ ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢تَ َ ََّٗ ٥ِ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِنٔي ک َ َ
أ ًَ ٪شیّٔا ًََّ َي َص َذا َوا ِٔ ٌَ ٟش ُ

َ
َ
یب ًَاَ ٕ ٦وإٔ٤َ َّ ٧ا
َٓا ِٓ َت َذیِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط بٔٔ٤ائ َ ٔة َطاة ٕ َوب ٔ َحارٔ َی ٕة لٔي ث ُ َّ ٥إِِّٔي َسأ ُِ ٟت أَصِ َ ١ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأ َََُِْؤِي أَ ََّ ًََّ ٪ي ابِنٔي َجَِ ٠ذ ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ َ
اب اہللٔ أَ َّ٣ا
اَّ ٟز ِج َُ ًََّ ٥ي ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔ َْلَ ِٗ ٔـي َ َّن بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َخ َٓإ ٔ ِ ٪ا ًِت َ ََٓ َِت
ک َو َجََ ٠ذ ابِ َُ ٨ط ٔ٣ائ َ ّة َو َ َّ
َف ٌّد إَِٔ ٟی َ
ک َو َجارٔیَ ُت َ
َُ ََ ٤ُ ٨
ََّم أَ َِ ٪یأتِ َٔي ا َِ ٣زأَ َة ِاْل َ ٔ
َغبَ ُط ًَا ّ٣ا َوأَ ََ ٣ز أُِ َ ٧ی ّشا اْلِ َ ِسَّ ٔ ٠
ک ََ

َف َج ََ ٤ضا
َر َج ََ ٤ضا َٓا ًِت َ ََٓ َِت َ َ

دبع اہلل نب ہملسم یبنعق ،امکل ،انب َھاب ،دیبع اہلل نب ہبتع نب وعسمد ،اوبرہریہ ،رضحت زدی نب اخدل ان ینہ ریض اہللاعتیل ہنع افر
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دف صخش اانپ ڑگھجا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الےئ اؿ ںیم
ےس اکی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رامرےدرایمؿ اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رفامدےئجی افر ےھجم ااجزت دںی ہک
ںیم رھپ ھچک وگتفگ رکفں رفامایہک وہکفہ ےنہک اگل ہک ریما اٹیب اس اک ونرک اھت ؼستف اریج (ارجت رپ اکؾ رکےنفاےل وک ےتہک ںیہ) سپ اس

ےن اس صخش یک ویبی ےس زان ایک سپ ولوگں ےن ےھجم التبای ہک ریمے ےٹیب رپ رمج یک زسا ےہ ںیم ےن اس اک دفہی اےس دے دای وس
رکبویں افر اینپ اکی ولڈنی ےس۔ رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس اس ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن ےھجم التبای ہک کشیب ریمے
ےٹیبرپوتوسوکڑےںیہوطبردحےکافراکیاسؽالجفینطیھبہکبجرمجوتاسیکویبیرپ ےہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اہمترے درایمؿ رضفرابورضفر اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف
رکفں اگ وج اہمترا ومیشی افر ولڈنی ےہ فہ فاسپ ںیہمت لم اجںیئ یگ افر اس ےک ےٹیب وک وس وکڑے امرے افر اکی اسؽ ےک ےیل
الجفنطرکدایافررضحتاسینیملسریضاہللاعتیلہنعوکمکحدایہکفہاسدفرسیوعرتےکاپسآںیئارگفہارتعاػرکےلرمج
اکوتاےسرمجرکدںیانچہچناسےنارتعاػرکایلوتاےسرمجرکدایایگ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمیبنعق،امکل،انبَھاب،دیبعاہللنبہبتع نبوعسمد،اوبرہریہ،رضحتزدینباخدلان ینہریضاہللاعتیل
ہنعافررضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1035

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َقأِ ُت ًََّ َي ٔ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َد َجاؤُا إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذث َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ َ ٢
و ٪فٔي
ِکوا َُ ٟط أَ ََّ ٪ر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وا َِ ٣زأَ ّة َزَ َ ٧یا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َتحٔ ُذ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ُ

وَ٘ َٓ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ َٛ ٕ ٦ذبِت ُِ ٥إ ٔ ََّٔ ٓ ٪یضا اَّ ٟز ِج ََٓ ٥أ َ َت ِوا بٔاَّ ٟت ِو َراة ٔ
اَّ ٟت ِو َراة ٔ فٔي َطأ ِ ٔ ٪اٟزَِّ٧ا َٓ َ٘اُٟوا َنٔ َِـ ُح ُض َِ ٥ویُ ِح َُ ٠ذ َ

ُ
ِقأ ُ َ٣ا َٗ ِبََ ٠ضا َو َ٣ا َب ٌِ َذ َصا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩س ََلِ ٕ ٦ار َٓ ٍِ
َٓ َُ َ ٨
ْشو َصا َٓ َح ٌَ َ ١أَ َح ُذص ُِ ٥یَ َذ ُظ ًََّ َي آیَ ٔة اٟزَّ ِج ٔ ٥ث ََّ ٥ج ٌَ ََ ١ی ِ َ

َفٓ ٌََ َضا َٓإٔذَا ٓ َٔیضا آیَ ُة اَّ ٟز ِج َٔ٘ َٓ ٥اُٟوا َػ َذ ََ ٚیا َُ ٣ح َُّ ٤ذ ٓ َٔیضا آ َی ُة اَّ ٟز ِج َٔٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َی َذیِ َ
ک ََ
یضا ا ِٔ ٟح َح َار َة
َفأَیِ ُت اَّ ٟز ُج ََ ١ی ِحنٔي ًََّ َي ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َی٘ ٔ َ
َُ
َف ٔج َ٤ا َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ َ
دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکوہید،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپسآےئ افرآپےسذترکہ ایکہک اؿںیم ےساکیرمدافر اکیوعرت ےنزانایک ےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اؿےسرفامایہکمتولگوتراتںیمزانےکابرےںیمایکزسااپےتوہاوہنںےناہکمہوتاںیہنذلیلفروسارکےتںیہہکافروکڑے
امرےت ںیہ اانپ لمع التبای نکیل وترات ںیم وج زسا یھکل ےہ فہ ںیہن التبیئ افر رضحت دبعاہلل نب السؾ ریض اہلل اعتیل ہنع وجوہید ےک
ڑبےاعملرےہںیہاسےناہکہکمتےنوھجٹوبالےھوتراتںیماسیکزسارمجیہےہوتفہوتراتالےئافراےسوھکالوتاؿںیم
ےساکی ےناانپاہھترمجیک آتیرپرھکدای(اتہکرظن ہنآےئ)رھپاسآتی ےسےلہپ افردعب ںیم ابعرتزپےنھاگلوت دبعاہللنب
السؾریضاہللاعتیلہنعےناسےساہکہکاانپاہھتااھٹاسےناہھتااھٹایوتاسںیمآتیرمجوموجدیھت۔وتفہےنہک ےگاےدمحمیلص
اہللہیلعفآہلفملسمتےنچساہکاسںیمرمجیکآتیےہانچہچنروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےندفونںوکرمجرکےناکمکحدایوت
اںیہن رمجرکدایایگ رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہکسپ ںیمےنرمد وکداھکیہک(رمج ےکفتق) وعرت وک
رھتپفںےساچبےنےکےیلاسرپکھجاجاتاھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1036

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩ل ءٌ٣ ،اویہ ،اً٤عً ،بذاہلل ب٣ ٩زہ ،حرضت بزاء بً ٩ازب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََّ ٣ُ ٢ز ًََّ َي
ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ا ََِ َ َٟا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ُضود ٔ ٓ ٕ
وَ ٪ح َّذ اٟزَّأِي َٓ َ٘اُٟوا َن ٌَ ََِ ٓ ٥ذ ًَا
ی َُ ٣ح َِّ ٣َ ٥ٕ ٤حُ٠ود ٕ ٓ ََذ ًَاص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢صَ ََ ٜذا َتحٔ ُذ َ
وَ ٪ح َّذ اٟزَّأِي فٔي َ ٔ ٛتابَٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜا َ٢
َر ُج َّل ٔ٤ََ ٠ًُ ٩ِ ٣ائ ٔض ٔ َِٗ ٥ا ََٟ ٢طُ َنظَ ِذتُ َ
وسي أَصَ ََ ٜذا َتحٔ ُذ َ
ک بٔاہللٔ َّأ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢اَّ ٟت ِو َرا َة ًََّ َي َُ ٣
َّ
رشآ ٔ َ٨ا َٓ٨َّ ُٜا إٔذَا أَ َْ ِذَ٧ا
اُ ٠ٟض ََّ ََ ٥وَِ ٟوََ أََ َّ ٧
ک َنظَ ِذ َتنٔي ب ٔ َض َذا  ٥َِ ٟأ ُ ََِِْٔ َک َ٧حٔ ُذ َح َّذ اٟزَّأِي فٔي َ ٔ ٛتاب ٔ َ٨ا اَّ ٟز ِج ََ ٥و َل ُٔ ٨َّ ٜط َٛثََُ فٔي أَ ِ َ

یٕ َت َز ِ٨َ ٛا ُظ َوإٔذَا أَ َْ ِذَ٧ا اَّ ٟز ُج ََّ ١
یُ ٤ط ًََّ َي
اَّ ٟز ُج َٔ َّ ١
اٟـٌ َ
اْٟش َ
ٔیٕ أَ َٗ ِ٨َ ٤ا ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح َّذ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َت ٌَاَِ ٟوا َٓ َِ ٨ح َتَ ًََّ ٍُ ٔ٤ي َط ِی ٕئ نُ٘ ٔ ُ
یٕ َوا َِ ٟوؿٔی ٍٔ َٓا ِج َت َ٨َ ٌِ ٤ا ًََّ َي اَّ ٟت ِحٔ ٔ٤یَ ٥وا َِ ٟح ِ٠ذٔ َو َت َز ِ٨َ ٛا اَّ ٟز ِج ََ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي
اْٟش ٔ
َّ ٔ
َ
رف إلٔ َي
ک َّأ ٟذ َ
و ٪فٔي ا ِلٔ ِ ُٜ
َف ٔج ََٓ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَا أَ ُّی َضا اَّ ٟز ُسو ُ ََ ٢یَ ِحزَُ ِ ٧
ی ٩ی َُشارًُٔ َ
أَ َّو ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِح َیا أَ َِ ٣ز َک إٔذِ أَ َ٣اتُو ُظ َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
و٪
و ٪إ ٔ ِ ٪أُوت ٔیت َُِ ٥ص َذا َٓخ ُُذو ُظ َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪تُ ِؤ َت ِو ُظ َٓا ِح َذ ُروا إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِح ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٓأُو َٟئ ٔ َ
َف َ
َٗ ِؤٟطٔ َی ُ٘وَ ُٟ
ک ص ُِ ٥ا ََِٟا ٔ ُ
ک ص َُِّ ٥
و ٪فٔي ا َِ ٟی ُضود ٔ إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِح ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ
فٔي ا َِ ٟی ُضود ٔ إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِح ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َٓأُو َٟئ ٔ َ
اٟواَ ٤ُ ٔ ٟ
وَٗ ٪ا َ ٢ه ٔ َي فٔي ا ِلَّٔ ُٜارٔ ک ُ َُّ ٠ضا َی ٌِنٔي صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة
َٓأُو َٟئ ٔ َ
ک ص ُِ ٥ا َِٟٔا ٔس ُ٘ َ
دمحمنبالعء،اعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رضحترباءنباعزبرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیوہیدیےک
اپسےسذگرےسجاکہنماکالایکوہااھتوتآپےنوہیدویںوکالبایافراؿےساہکہکمتولگزاینیکدحایسییہاپےتوہاوہنںےن
اہک اہں۔ آپ ےن اؿ ےک املعء ےس اکی آدیم وک البای افر ہک ںیمےھجت اس اہلل یک مسق داتی وہں سج ےن وترات وک ومٰیس ہیلع االسلؾ رپ
انزؽایکایکمتزاینیکدحایسییہاپےتوہاینپاتکبںیم؟اسےناہللیکمسقںیہنارگآپےھجمہیاینتمیظعمسقہندےتیوتںیمآپوک
ہن التبات مہ اینپ اتکب ںیم زاین یک دح رمج اپےت ںیہ نکیل رامرے رشافء ےک ےقبط ںیم زان یک رثکت وہیئگ ےہ سپ بج مہ یسک زعمز
آدیم وک زان رکےت وہےئ ڑکپےت ںیہ وت اےس وھچڑ دےتی ںیہ افر یسک زمکفر وک اپےت ںیہ وتاس رپ دح اقمئ رکدےتی ںیہ رھپ مہ ےن اہک ہک
ایسیزساوسںیچےسجمہزعمزافرزمکفردفونںرپاقمئرکںیکسانچہچنمہہنماکالرکےنافروکڑےاگلےنرپقفتموہےئگافراسگنسری
یکزسا وکرتکرکدایسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاےاہللکشیب ںیمالہپصخشوہںسج ےن آپےک مکح وک
زدنہ ایک ہکبج ولوگں ےن اےس اضعئ رکدای اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمج اک مکح دای وت اےس رمج رکدای ایگ سپ اہلل ےن ہی
ئ
یب
ن َّ دِ
ن ُ َي ِر ُع َؿ ِف الْ ُکفْررِ ، ،افر اہلل اعتیل ےک وقؽِ ، ،إ ْؿ ُأف ِت ُ ْم ه ََددا فَح ُ ُددفـُ َف ِإ ْؿ مَلْ ُ ْئ َ ْئـُ
وُسؽ َل َ ْ ر
آتی انزؽ یکَ ، ،ث َأ ُّ َُّ ارلَّ ُ
يُ ْ َ
اَّ َ
َ َ َُ َ ئ ُھ
َتحُک
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
فؿ وہیدویں ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ افر اہلل ےک وقؽ
ح ُرفا۔ افر اہلل ےک وقؽَ ، ،فنَمْ ْمَل م ِب أ َ رن َؽ ا ُ
َف ْ َ د
فَل م اْلرِفُ َ
َّ ف ِ َ
َت
َ َئ
ُ
ھ
ک
ح
ُ
ْ
ْ
َ
َ
فَل ْم َ
ُفؿ۔افوقسؿکت۔رفامایہکہیبسافکر(وہیدویں)ےکابرےںیمںیہ۔
َفنَمْ ْمَل ْم ِبأ ْ َ رن َؽا ُّ
اْلرِف َ
َ َفَُ ِ َ

رافی  :دمحمنبالعء،اعمفہی،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1037

راوی  :اح٤ذ ب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہب ،ہظا ٦سٌذ ،ذیذ ب ٩اس ،٥٠حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذثَنٔي صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ أَ ََّ ٪زیِ َذ بِ َ ٩أَ ِسَ ٥ََ ٠ح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
ض َٓ َ٘ا ُٟوا َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥إ ٔ َّ٪
رف َٔ ٩ِ ٣ی ُضود ٕ ٓ ََذ ًَ ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ا َِٓ ِّٕ ُ٘ ٟأ َ َتاص ُِ ٥فٔي بَ ِیتٔ ا ِِ ٔ٤ٟذ َرا ٔ
أَتَي َن َ ْ

َر ُج َّل ٔ٨َّ ٣ا َزَِي بٔا َِ ٣زأَة ٕ َٓا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ََِ ٓ ٥و َؿ ٌُوا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و ٔ َسا َد ّة َٓ َحََ ٠ص ًََِ ٠ی َضا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢بٔاَّ ٟت ِو َراة ٔ
َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا َٓ َ٨زَ ََ ا ِٟو ٔ َسا َد َة َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔطٔ ٓ ََو َؿ ٍَ اَّ ٟت ِو َرا َة ًََِ ٠ی َضا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ ٔک َوب ٔ َ ٩ِ ٤أَِ٧زَ َٔ ٟک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ائ ِ ُتؤِي بٔأ َ ًِ ََٓ ٥ِ ُٜٔ٤٠أت ُ َٔي
َِک ٗٔؼَّ َة اَّ ٟز ِج ِٔ َ ٧ ٥ح َو َحذٔیثٔ َ٣إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
بٔ َٔتّي َط ٓ ٕ
اب ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،اشہؾدعس،زدینباملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکدنچوہیدیآےئافر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالبرکفق(اکیہگجےہدمہنیونمرہںیم)ںیمےلےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپس
اؿےکدمرےسںیمآےئوتاوہنںےناہکاےاوبااقلمسکشیبمہںیمےساکیصخشےنزانایکےہاکیوعرتےکاسھتسپآپ
سل
یلصاہللہیلعفآہلف منےکدرایمؿبصیفیہرکدےئجیرھپاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلاکیہیکتالرکرھکدای
آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اس رپ کیٹ اگل رک ھٹیب ےئگ رھپ آپ ےن رفامای ہک وترات ریمےاپس الؤ انچہچن فہ الیئ یئگ وت آپ ےن ہیکت
اےنپےچینےساکنؽایلافراسرپوتراتوکرھکدایافررفامایہکںیمھجترپافرےھجتانزؽرکےنفایلذاتاہللرپاامیؿالایرھپرفامایاےنپ
بسےسڑبےاعملوکالبؤوتاکیونوجاؿوکالایایگرھپرفایےنامکلنعانعفیکدحثییکرطحرمجاکہصقایبؿایک۔
رافی  :ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،اشہؾدعس،ذدینباملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1038

راوی ٣ :ح٤ذب ٩یحیي ً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز اب ٩طہاب زہزی اور ٣ح٤ذ ب٣ ٩ش٥٠

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّذثَ َ٨ا َر ُج ْ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١زَیِ ََ ٨ة ح و َح َّذث َ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٩
َػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ُة َح َّذث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُج َّل ٔ٣ُ ٩ِ ٣زَیِ ََ ٨ة َٔ ٩ِ ٤َّ ٣یتَّب ٔ ٍُ ا َِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟو َیٌٔیطٔ ث ُ َّ٥
َّات َٔ َ٘ا َوِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩ذ َسٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب َٓ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َو َص َذا َحذ ُ
ٔیث َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َوص َُو أَ َت َُّٗ ٥ا ََ ٢زَِي َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضود ٔ
و ٪اَّ ٟز ِج َٔٗ ٥ب ٔ ِ٨َ ٠ا َصا
َوا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف اذِ َصبُوا ب ٔ َ٨ا إلٔ َي َص َذا أ ٨َّ ٟب ِّي َٓإُٔ َّ ٧ط ٔ َ ٧ب ٌّي بٌُ َٔث بٔاَّ ٟت ِخٔ ٔ
ٔیٕ َٓإ ٔ ِ ٪أَ ِٓ َتاَ٧ا بٔ ُٔت ِ َیا ُد َ
َوا ِح َت َح ِح َ٨ا ب ٔ َضا ً ٔ َِ ٨ذ اہللٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا ُٓت ِ َیا ٔ َ ٧ب ٕ ٓي ٔ ٩ِ ٣أَِ٧ب ٔ َیائ َٔک َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َجاْ ٔ ٟص فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ فٔي
اب
أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘اُٟوا یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٥ا َت َزی فٔي َر ُج َٕ ١وا َِ ٣زأَة ٕ َزَ َ ٧یا َٓ ٥َِ ٠یَُ َ ُِّ ٤ِ ٠ض ِ ٥کَّ ٤َ ٔ ٠ة َحتَّي أَت َي بَ ِی َت ِٔ ٣ذ َراسٔض ٔ َِ َ٘ َٓ ٥اَ ًََّ ٦ي ا َِ ٟب ٔ
و ٪فٔي اَّ ٟت ِو َراة ٔ ًََّ َي ََ ٩ِ ٣زَِي إ ٔ َذا أَ ِح َؼ ََٗ ٩اُٟوا یُ َح ََّ ٥ُ ٤ویُ َح َّب ُط
وسي َ٣ا َتحٔ ُذ َ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُذ ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َّأ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢اَّ ٟت ِو َرا َة ًََّ َي َُ ٣

اب ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َرآ ُظ
 ١أَ ِٗ ٔٔ َی ُت ُض َ٤ا َویُ َل ُ
َویُ ِح َُ ٠ذ َواَّ ٟت ِحبٔیطُ أَ ِ ٪یُ ِح َ ١َ ٤اٟزَّاَ ٔ ٧یا َٔ ًََّ ٪ي ح َٔ٤ا ٕر َو ُت َ٘ابَ ُ
اٖ بٔض ٔ َ٤ا َٗا ََ ٢و َس ََ ٜت َط ٌّ
أ ٨َّ ٟبي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ََ ٜت أَََّ ٟى بٔطٔ اِ ٨ِّ ٟظ َذ َة َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إٔذِ َنظَ ِذ َت َ٨ا َٓإَّٔ٧ا َ٧ح ٔ ُذ فٔي اَّ ٟت ِو َراة ٔاَّ ٟز ِج ََ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّ َّي
ُّ

َ
َّ
َ
َ
َخ ًَ ُِ ٨ط اَّ ٟز ِج َ ٥ث ُ ََّ ٥زَِي َر ُج ْ١
َقابَ ٕة ٕٔ ٔ ٠٣َ ٩ِ ٣ک ُٔ٠٣ُ ٩ِ ٣و٨َ ٔ ٛا َٓأ َّ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤ََ ٓ ٥َ ٠ا أ َّو ُ٣َ ٢ا ِار َت َخ ِؼت ُِ ٥أ َِ ٣ز اہللٔ َٗا ََ ٢زَِي ذُو َ َ
َاػ َل َُ ٠حوا
ض َٓأ َ َرا َد َر ِج َُ ٤ط َٓ َحا َِ َٗ ٢و ُُ ٣ط دُوَ٧طُ َو َٗا ُٟوا ََ یُ ِز َج َُ ٥ػاحٔب ُ َ٨ا َحتَّي َتحٔی َئ بٔ َؼاح ٔب ٔ َ
رسة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ک َٓت َ َِ ُج َ٤طُ ٓ ِ
فٔي أ ُ ِ َ
َ
َّ
َّ
ُ
َف ٔج َ٤ا َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی
ًََّ َي َص ٔذظ ٔ ا ُِ٘ ٌُ ٟوبَةٔ بَ ِی َُ ٨ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠إِِّٔي أَ ِح ٥ُ ٜب ٔ َ٤ا فٔي اَّ ٟت ِو َراة ٔ َٓأ ََ ٣ز بٔض ٔ َ٤ا َ ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي
وَّ ٪أ ٟذ َ
ی ٩أَ ِس٤َُ ٠وا ک َ َ
ٓ ََب َ٨َ َِ ٠ا أَ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َ٧زََِ ٟت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥إَّٔ٧ا أَِ٧زَ ِ٨َ ٟا اَّ ٟت ِو َرا َة ٓ َٔیضا ص ُّذی َوُْ ٧ور َی ِح ٥ُ ُٜب ٔ َضا ا٨َّ ٟب ٔ ُّی َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ض ِ٥

دمحمنب ییحی ،دبعارلزاؼ ،رمعم انب اہشب زرہی افر دمحم نب ملسم دفونں ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہلیبق زمہنی ےک اکی صخش ےس وج اؿ
ولوگں ںیم ےس اھت وج ملع وک احلص رکےت ںیہ رھپ زرہی دمحم نب ملسم قفتم ںیہ ےتہک ںیہ ہک مہ دفونں رضحت دیعس نب بیسم ےک
اپسےھتوتاوہنںےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےکفا ےطےسمہےسدحثیایبؿیکوہیدویںںیمےساکیرمدفوعرت
ےنزانرکایلوتاؿںیمےسضعبضعبےساہکہکاسوکرامرےاسھتاسیبنےکاپسوجیھباسےیلہکفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےہوجفیفخترکےنےکاسھتاجیھبایگارگفہرمجےکالعفہوکیئوتفیداتیےہوتمہاےس وبقؽرکںیےگافراسےساہللےکزندکی
دلیلیھبڑکپںیلےگمہ ںیہکےگہکہیآپےکاایبنء ںیمےساکییبناکوتفیےہرافیےتہکںیہہکرھپیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپسآےئ آپ دجسم ںیمےھٹیب وہےئ ےھت اےنپ احصہب ےک اسھت اوہنں ےن اہک ہک اے اوبااقلمس اکیرمد فوعرت وہنجں
ےنزانایکےہاؿےکابرےںیمایکراےئےہ؟آپےن اؿےسوکیئابتںیہن یکاہیںکتہکاؿےکوہیدےک دمرہسںیمآےئ
افردرفازہرپڑھکےوہےئگافررفامایہکںیماہللیکمسقداتیوہںسجےنوتراتومٰیسرپانزؽرفامیئمتولگوتراتںیماشدیدشہ
یکایکزسااپ ےتوہفہےنہک ےگہکاساکہنماکالایکاجاتےہافراےسدگےھرپوساررکےکرھپاایاجاتےہافروکڑےاگلےئاجےتںیہ
ت
حیتیہ ےتہک ںیہ ہک ہک دفونں زاین رمد وعرت وک دگےھ رپ وسار رک ےک اکی دفرسے یک رطػ تشپ رکدی اجےئ افر اںیہن رھپاای
اجےئ۔رافیےتہکںیہہکاکیون وجاؿاؿںیمےساخومشراہبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسداھکیوتفہےنہکاگلہک
بجآپےنںیمہمسقدیوتںیمالتباتوہںہک)مہوتراتںیماشدیدشہزانرکےنفاےلیکرمجزسااپےتںیہیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکرھپیلہپرمہبتمتےنبک اہللےکمکحوکوھچڑا؟ونوجاؿےناہکہکرامرےابداشوہںںیمےساکیابداشہےکیسک
رقتب دار ےن زان ایک وت اس ےس رمج وک ؤمرخ رکدای ایگ رھپ اعؾ ولوگں ےک اخدناؿ ںیم ےس یسک ےن زان ایک وت ابداشہ ےن اس وک اسگنسر
رکےناکارادہایکنکیلاسیکوقؾاسےکےھچیپاحلئوہیئگافراہکہکرامرااسیھتاسگنسرںیہنایکاجےئاگاہیںکتہکمتاےنپاسیھت
وکالؤ افراےسرمجرکف۔انچہچنرھپ بسولگآسپںیماس(ہنماکالرکےنفایلزسا) رپقفتموہےئگ وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہککشیبںیموتراتےکاطمقبہلصیفرکفںاگانچہچنرمجاکمکحدایایگافررمجایکایگ۔زرہیےتہکںیہہکںیمہہیابت
ال َرا َة ف ِب َھا ُه ًددی۔ کشیب مہ ےن وترات وک انزؽ ایک اس ںیم دہاتی
یچنہپ ےہ ہک ہی آتی وہید ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ ِإ َّث َأ ْ َ رن ْ َل َّ ْ
یھبےہ افررفینشیھب۔ اس ےکاطمقبفہ(اایبنء)ےلصیف رکےتںیہوہنجں ےناہلل ےک مکحےکاسےنم رساکھج دای افر روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسیھباںیہنںیمےسںیہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعمانباہشبزرہیافردمحمنبملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1039

راوی ً :بذاٌٟزیز ب ٩یحیي  ،اب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚزہزی ،سٌیذ ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحیَي أَبُو اْلِ َ ِػ َب ّٔ ا َِّ َ ٟ
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَنٔي َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی
ٔیذ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢زِ َي َر ُج َْ ١وا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضود ٔ َو َٗ ِذ أ ُ ِح ٔؼ َ٨ا
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُج َّل ٔ٣ُ ٩ِ ٣زَیِ ََ ٨ة یُ َح ِّذ ُث َسٌ َ
ا ٪اَّ ٟز ِج ُِٜ٣َ ٥تُوبّا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥فٔي اَّ ٟت ِو َراة ٔ َٓت َ ََ ُٛو ُظ َوأَ َْ ُذوا
ح ٔي َن َٗذ ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة َو َٗ ِذ ک َ َ

َ ًََّ ١ي ح َٔ٤ا ٕر َو ِج ُض ُط ٔ٤َّ ٣ا َیَّٔي ُدب ُ َز ا ِٔ ٟح َ٤ارٔ َٓا ِج َت َ ٍَ ٤أَ ِح َب ْار ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َبارٔص ِٔ٥
ُرض ُب ٔ٣ائ َ ّة ب ٔ َح ِب ِٕ ٣َ ١لَّ ٔ ٕٓي بٔ َ٘ا ٕر َویُ ِح َُ ٤
بٔاَّ ٟت ِحبٔیطٔ ی ِ َ
ا ٚا َِ ٟحذ َ
ی ٩إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َس ُ٠و ُظ ًَ َِ ٩ح ِّذ اٟزَّأِي َو َس َ
ٔیث َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢یطٔ َٗا َ٢
آَخ َ
ٓ ََب ٌَ ُثوا َٗ ِو ّ٣ا َ ٔ
رع ِق ًَ ُِ ٨ض ِ٥
َو ٥َِ ٟیَُٜوُ ٧وا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١دٔیٔ٨طٔ ٓ ََی ِح ٥َ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ُِ َٓ ٥خي ِّ ََ فٔي ذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٪جا ُؤ َک َٓا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ِ ٥أَ ِو أَ ِ ٔ

دبعازعلسی نب ییحی ،انب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
وہیدویں ےک اکی رمد فوعرت ےن زان ایک ہکبج دفونں اشدی دشہ ےھت بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ہبیط رشتفی
الےئافررمجیکزساوہیدےکاہںوتراتںیمیھکلوہیئیھتوتاوہنںےناسوکوھچڑدایاھتافردگےھرپوساررکاےنیکزساوکاایتخر
رکایلاھتہکلیتالپیئوہیئریسےسوسرمہبتامرااجاتافردگےھرپوساررکاایاجاتافراساکرہچہدگےھیکرشاگمہیک رطػرکدایاجات
سپوہیدےکرابہاملعءعمجوہےئافراکیدفرسیامجتعوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجیھبافراہکہکاؿےسزانیک
دحےکابرےںیموپوھچآےگوپریدحثیایبؿیکےہاسںیمیھبرفامایہکوہیدیوچںکہآپےکدنیفاولںںیمےسںیہنےھت
ہک اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رکےت وت آپ وک اایتخردای ایگ ہلصیف رکےن ہن رکےن اک۔ ارگ فہآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکدرایمؿہلصیفرکںیایاؿےسہنمریھپںیل۔

رافی  :دبعازعلسینبییحی،انبہملس،دمحمنبااحسؼ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1040

راوی  :یحیي ب٣ ٩وسي ب٠خي ،ابواسا٣ہ٣ ،حا٫ذً ،ا٣ز ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بً ٩بذاہلل

وسي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٣ُ ٢حاْ ٔ ٟذ أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا ََ ٢جائ َ ِت
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٣ُ ٩
ٕ َتحٔ َذا ٔ ٪أَ َِ ٣ز
ا َِ ٟی ُضو ُد ب ٔ َز ُج َٕ ١وا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥زَ َ ٧یا َٓ َ٘ا َ ٢ائ ِ ُتؤِي بٔأ َ ًَِ ٥َٔ ٠ر ُج َ٠ي ِ ٔن َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ َ َت ِو ُظ بٔابِن َ ِي ُػورٔ َیا َٓ َ٨ظَ َذص َُ٤ا َِ ٛی َ
َِک ُظ فٔي َ َِف ٔج َضا ِٔ ٣ث َ ١ا ِٔ٤ٟی ٔ ١فٔي ا ُِ ِٜ٤ُ ٟح َ٠ةٔ ُر ٔج َ٤ا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا
َص َذیِ ٔ ٩فٔي اَّ ٟت ِو َراة ٔ َٗ َاَ َ٧حٔ ُذ فٔي اَّ ٟت ِو َراة ٔإٔذَا َطض ٔ َذ أَ ِر َب ٌَ ْة أَُ َّ ٧ض َِ ٥رأَ ِوا ذ َ َ

اٟظ ُضود ٔ َٓ َحاؤُا
َْکصِ َ٨ا ا ِِ َ٘ ٟت َََ ٓ ١ذ ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُّ
َی ِ٤َ ٌُُٜ ٨َ ٤ا أَ َِ ٪ت ِز ُج ُ٤وصُ َ٤ا َٗ َاَ َذصَ َب ُسَِ ٠لا٨َ ُ ٧ا ٓ َ ٔ
َ
َِک ُظ فٔي َ َِف ٔج َضا ِٔ ٣ث َ ١ا ِٔ٤ٟی ٔ ١فٔي ا ُِ ِٜ٤ُ ٟح َٔ ٠ة َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َز ِجٔ٤ض ٔ َ٤ا
بٔأ ِر َب ٌَ ٕة َٓظَ ض ٔ ُذوا أَُ َّ ٧ض َِ ٥رأَ ِوا ذ َ َ
ییحینبومیسیخلب،اوبااسہم،اجم ،دھ،اعرم،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہللرفامےتںیہہکوہیدیاےنپںیمےساکیوعرت
افررمدوکالےئوتاؿےسآپےنرفامایہکمتاےنپںیمےسبسےسزایدہاعملولوگںیمےسدفوکالؤ۔وتفہوصرایےکدفونںوٹیبںوک
ےلآےئروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناںیہنمسقدےرکوپاھچہک متوترات ںیماؿدفونںےکاعمہلم وک اسیکاپےتوہ؟فہ
دفونںےنہک ےگہکمہوتراتںیموتہیاپےتںیہہکبجاچرآدیموگایہددیںیہکاوہنںےناسآدیمےکذرک(آہلانتلس)وکاس
وعرت یک رشاگمہ ےک ادنرداھکی ےہ سجرطح ہک السیئ رسہمداین ںیم۔ وت اس فتق دفونں وک اسگنسر ایک اجےئ اگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایرھپمتدفونںوکسکابتےنرفےکراھکہکاںیہنرمجایکاجےئفہدفونںےنہک ےگہکرامریتنطلسوتمتخوہیکچ
ےہ وت مہ ےن اںیہن لتق رکےن وک اندنسپ اھجمس رھپروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وگاوہں وک البای وت اچروگاہفہ ےلرک آےئسپ

اوہنں ےن وگایہدیہک اوہنں ےناس آدیم ےکوضع انتلس وکاس وعرتیک رشاگمہ ںیمداھکی ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملسےناسوکاسگنسررکےناکمکحدای۔
رافی  :ییحینبومیسیخلب،اوبااسہم،اجم ،دھ،اعرم،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1041

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہ ،ہظیِ٣ ،٥يَہ ،ابزاہی ،٥طٌبي

َّ
ِک ٓ ََذ ًَا
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ ِ ٩صُظَ ِی ِٕٔ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ي ََ َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥واٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اٟظ ُضود ٔ َٓظَ ض ٔ ُذوا
ب ٔ ُّ
فبہنبہیقب،میشہ ،ریغہ،اربامیہ،یبعشےسایسےکلثمدحثیرمفیےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس اسںیماوہنں
ےناساکذرکںیہنایکہکآپےنوگاوہںوکالبایافراوہنںےنوگایہدی۔
رافی  :فبہنبہیقب،میشہ ،ریغہ،اربامیہ،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وہیدویںوکرمجرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1042

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یہ٫ ،ظی ،٥اب ٩طََ٣ہ طٌبي

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ ِ ٩صُظَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩طََُِ ََ ٣ة ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ب ٔ َِ ٨حو ٕ ُٔ ٨ِ ٣ط
هب
فبھنبہیقب ،ص م،انبربشہمیبعشےسایسےکلثمدحثیرمفیےہ۔
هب
رافی  :فبھنبہیقب ،ص م،انبربشہمیبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمرؾےسزانرکےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
احمرؾےسزانرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1043

راوی ٣ :شذدْ ،اٟذ بً ٩بذاہللْ٣ ،طٖ ،ابوج ،٥٬حرضت بزاء بً ٩ازب

وٖ ًََّ َي
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا أَك ُ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
ْط ْٖ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ِض ٔ ٩ِ ًَ ٥ا ََِ َ َٟا ٔ

َ
َّ َ
َ
و ٪بٔي ٨ِ ٤َ ٔ ٟز َٟٔتٔي ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب َی ٔلی ُٔ َ
رع ُ
إٔب ٔ ٕ ١لٔي َؿِ ٠ت إٔذِ أٗ َِب ََ ١ر ِْ ٛب أ ِو ٓ ََوار ُٔض َُ ٌَ ٣ض َِ ٔ ٟ ٥وائْ َٓ َح ٌَ َ ١اْلِ ِ َ
َ
رع َض بٔا َِ ٣زأَة ٔأَبٔیطٔ
ِکوا أَُ َّ ٧ط أَ َِ
إٔذِ أَ َت ِوا ُٗ َّب ّة ٓ ِ
َاس َت ِ َ
َرضبُوا ًُُ َ٘ ُ٨ط ٓ ََشأ ُِ ٟت ًَ ُِ ٨ط ٓ ََذ َ ُ
ْخ ُجوا َٔ ٨ِ ٣ضا َر ُج َّل ٓ َ َ

دسمد،اخدلنبدبعاہلل،رطمػ،اوبمھج،رضحترباءنباعزبےتہکںیہہکریمےھچکافٹنمگوہےئگےھتافرںیماںیہنڈوھڈنات
رھپ راہ اھت ہک ااچکن اسےنم ےس ھچک وہسار ای اوسہار ڈنھجا ےیل آےئ وت داہییت ولگ (ریمی افحتظ یک رغض ےس) ریمے اردرگد
وھگےنم  ےگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ریمے رمہبت یک فہج ےس رھپ فہ وسار اکی دبنگ امن اکمؿ ہپ آےئ افر اس
ںیم ےس اکی آدیم وک اکنؽ رک اس یک رگدؿ امر دی ںیم ےن اؿ ےس اس ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن التبای ہک اس آدیم
(وتقمؽ)ےناےنپابپیکویبیےساکنحرکایلاھت۔
رافی  :دسمد،اخدلنبدبعاہلل،رطمػ،اوبمھج،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
احمرؾےسزانرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1044

راوی ٤ً :زبٗ ٩شیم رٗعيً ،بیذاہلل ب٤ً ٩ز ،زیذ ب ٩ابوا٧یشہً ،ذی ب ٩ثابت ،یز یذ ب ٩حرضت بزاء بً ٩ازب رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

ئ
یذ بِ ٔ ٩ا ََِ َ َٟا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُُ ٗ ٩ش ِی ٕم اَّ ٟزق ُِّّي َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ًَِ ٩ذ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یت ًَ َِّّم َو َُ ٌَ ٣ط َرا َی ْة َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط أَیِ َ ٩تُزٔی ُذ َٗا ََ ٢ب ٌَ َثنٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي َر ُج َٕٜ َ ٧ ١حَ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢

ْض َب ًُُ َ٘ ُ٨ط َوآ ُْ َذ َ٣ا َُ ٟط
ا َِ ٣زأَ َة أَبٔیطٔ َٓأ َ ََ ٣زِٔي أَ ِ ٪أَ ِ ٔ

رمعنب قستط ریعق ،دیبع اہلل نب رمع ،زدی نب اوباہسین ،دعی نب اثتب ،سی دی نب رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی
ےہفہرفامےتںیہہکںیماےنپؤاچےساساحؽںیمالمہکاؿےکاپسڈنھجااھت وتںیمےناہکہکآپاکاہکںاکارادہےہ؟اوہنںےن
اہکہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناجیھبےہاکیآدیمیکرطػسجےناینپامں(ابپیکویبی)ےساکنحرکایلوتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجممکحدایہکاسیکرگدؿامردفںافراساکامؽطبضرکولں۔

رافی  :رمعنبقستطریعق،دیبعاہللنبرمع،زدینباوباہسین،دعینباثتب،سیدینبرضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداینپویبییکابدنیےسزانرکےوتایکمکحےہ؟
ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمداینپویبییکابدنیےسزانرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1045

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١اباٗ ،٪تادہْ ،اٟذ ب ٩رعٓلہ ،حبیب ب ٩سا٥ٟ

یب بِ َٔ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُج َّل یُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُذ
رع ُٓ َل َة ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذث َ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ُ ٩

ٔیک
َفٓ ٔ ٍَ إلٔ َي ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕ َوص َُو أَ ٔ٣ي َْ ًََّ َي ا ِلُٜو َٓ ٔة َٓ َ٘ا ََْ ٢لَ ِٗ ٔـي َ َّن ٓ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن َو َٗ ٍَ ًََّ َي َجارٔ َی ٔة ا َِ ٣زأَتٔطٔ َ ُ
ک
ک َر َج ُِ ٤ت َ
ک ٔ٣ائ َ ّة َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت ٩ِ ُٜأَ َح َِّ ٠ت َضا ََ ٟ
َک َجَِ ٠ذتُ َ
بٔ َ٘ ٔـ َّی ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت أَ َح َِّ ٠ت َضا َ ٟ

یب بِ َٔ ٩ساِ ََٜٓ ٥ٕ ٔ ٟت َب إلٔ َ َّي ب ٔ َض َذا
بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔٓ ََو َج ُذو ُظ َٗ ِذ أَ َح َِّ ٠ت َضا َُ ٟط َٓ َحََ ٠ذ ُظ ٔ٣ائ َ ّة َٗا ََ َٗ ٢تا َدةُ َٛت َِب ُت إلٔ َي َحب ٔ ٔ

ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،اتقدہ ،اخدل نب رعہطف ،بیبح نب اسمل ےتہک ںیہ ہک اکیصخش ےن ےسج دبعارلنمح نب نینح اہک اجات اھت اینپ
ویبییکابدنیےسامجعرکایلوتاےسرضحت نامؿنبس ریےکاسےنم شیپایکایگفہاسفتقوکہفےکاریمےھتاوہنںےنرفامایہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہلصیفےکاطمقبہلصیفرکفںاگارگریتیویبیےناسابدنیوکریتےےیلالحؽایکاھتوتےھجت
وس وکڑے امرفں اگ افر ارگ اس ےن اےس ریتے ےیل الحؽ ںیہن ایک ےھجت رھتپفں ےس رمج رکفں اگ وت اوہنں ےن اےس اپای ہک اس یک
ویبیےنابدنیوکاسےکےیلالحؽرکدایاھتوت نامؿریضاہللاعتیلہنعےناےسوکڑےامرےاتقدہریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہک
ںیمےناسابرےںیمبیبحنباسملوکاھکلوتاوہنںےنریمیرطػےسہیدحثیایبؿیک۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،اتقدہ،اخدلنبرعہطف،بیبحنباسمل

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

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمداینپویبییکابدنیےسزانرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1046

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابوبْشْ ،اٟذ ب ٩رعٓلہ ،حبیب ب ٩سا ٥ٟحرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظيَ ٧بي
ِکی ٥ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

یب بِ َٔ ٩سا٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رع ُٓ َل َة ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
ْش ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ُ ٩
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي اَّ ٟز ُج َٔ ١یأتِ ٔي َجارٔ َی َة ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت أَ َح َِّ ٠ت َضا َُ ٟط ُجَ ٔ ٠ذ ٔ٣ائ َ ّة َوإ ٔ ِ٪

َ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜأَ َح َِّ ٠ت َضا َُ ٟط َر َج ُِ ٤ت ُط

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرشب،اخدلنبرعہطف،بیبحنباسملرضحت نامؿنبس رییبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس
رفاتیرکےتںیہہکاسصخشےکابرےںیموجاینپویبییکابدنیےسامجعرکےل،رفامایہکارگاسیکویبیےناسابدنیوکاس
ےئلیکالحؽایکاھتوتوسوکڑے۔ارگالحؽںیہنایکاھتوتاسوکرمجرکفںاگ۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،دمحمنبرفعج ،ہبعش ،اوبرشب ،اخدل نب رعہطف،بیبح نب اسمل رضحت نامؿ نب س ری یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمداینپویبییکابدنیےسزانرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1047

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تادہ ،حشٗ ،٩بیؼہ ب ٩رحیث ،حرضت س٤٠ہ ب٣ ٩حبٙ

رحیِ ٕث ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ِ ًَ ٩ب ٔ َ
یؼ َة بِ َٔ ُ ٩
رح ْة
ْکصَ َضا َٓه ٔ َي ُ َّ
ا َِ ٤ُ ٟحب َّٔ ٙأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي فٔي َر ُج َٕ ١و َٗ ٍَ ًََّ َي َجارٔیَةٔ ا َِ ٣زأَتٔطٔ إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪ا ِس َت ِ َ
َو ًََِ ٠یطٔ َ ٔ ٟشی َِّذت َٔضا ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا َٓإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت كَا َو ًَ ِت ُط َٓه ٔ َي َُ ٟط َو ًََِ ٠یطٔ َ ٔ ٟشی َِّذت َٔضا ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوی یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ
َاَ ٪و َس ََّل ْ ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟح َش َٔ ٩ص َذا ا َِ ٟحذ َ
یؼ َة
َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩دٔی َ٨ا ٕر َو َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ َُ ٩زاذ َ
ِک یُوُُ ٧ص َو َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َٗب ٔ َ
ٔیث ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
م
ح
ی
ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،نسح،ہصیبقنب رحثی،رضحتہملسنب ق ےسرفاتیےہ ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اکی رمد ےک ابرے ںیم سج ےن اینپ ویبی یک ولڈنی ےسدباکری یک یھت ہلصیف رفامای ہک ارگ اس ےن زان ابربجل ایک ےہ وت فہولڈنی
آزادےہافررمدوکفیسی یہولڈنیامہکلاینپویبی وکدانی وہیگافرارگ ولڈنییکراضفر تبےسدباکریوہیئ وتفہایسیکوہاجےئ یگ
افرزاینےکےیلامہکلوکاسیسیجاکیولڈنیدانیرضفریوہاگاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکویسننبدیبعےنافررمعفنب
دانیرےن،وصنمرنبذاذاؿےنافرالسؾےننسحےسرفاتیایکےہاسینعمںیمویسنافروصنمرےنہصیبقنبرحثیاکذرک ںیہن
ایک۔
م
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،نسح،ہصیبقنبرحثی،رضحتہملسنب حیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمداینپویبییکابدنیےسزانرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1048

راوی ًَّ :ي ب ٩حشينً ،بذاًََّي ،سٌیذٗ ،تادہ ،حش ،٩س٤٠ہ ب٣ ٩حب٘اض س٨ذ

َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ِّ
َّم َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َى ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟحب َّٔ٩ِ ًَ ٙ
اٟذ ِر َص ٔ ُّ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ إ ٔ ََّ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢وإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت كَا َو ًَ ِتطُ َٓه ٔ َي َو ِٔ ٣ث َُ ٠ضا ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ ََ ٟشی َِّذت َٔضا
یلع نب نیسح ،دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدہ ،نسح ،ہملس نب محیقاس دنس ےس یھب اسہقب اس رفؼ ےکاسھت وقنمؽ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگولڈنی ےن اینپ وخیش ےس دباکری یک وت فہ زاین یک کلم ںیم آاجےئ یگ افر زاین ےک امؽ ںیم ےس اس یسیج
ولڈنی(ایاسیکتمیق)امہکلوکےلمیگ۔
رافی  :یلعنبنیسح،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،نسح،ہملسنبمحیقاسدنس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وقؾولطاکلمعرکےنفاےلیکزسا
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وقؾولطاکلمعرکےنفاےلیکزسا

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1049

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ بًَّ ٩ي نٔیَّي ًبذاٌٟزیز ب٣ ٩ح٤ذ٤ً ،زوب ٩ابوً٤زًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِٔ ِ ً ٩
ِ َٗ ١َ ٤َ ًَ ١وُٟ ٔ ٦و ٕن َٓا ِٗ ُتُ٠وا ا َِٟٔاً ٔ ََ ١وا ٌُِ ِٔ ٤َ ٟو َ ٢بٔطٔ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠و َج ِذتُ ُ٤و ُظ َی ٌِ َُ ٤

ض
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٢زٔو بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َر َوا ُظ ًَبَّادُ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َرٓ ٌََ ُط
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َرٓ ٌََ ُط َو َر َوا ُظ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥دا ُو َد بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ًَ ِٔ ِ ً ٩
بف
دبع اہلل نب دمحم نب یلع یلی دبعازعلسی نب دمحم ،رمعفنب اوبرمع ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش وک مت وقؾ ولط اک لمع رکےت وہےئ دوھکی وت افلع فوعفمؽ دفونں وک لتق رک
ڈاول۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہہکاس دحثی وک امیلسؿ نب البؽ ےنرمعف نب ایب رمعف ےس ایسرطح رفاتی ایک ےہ افرابعد نب وصنمر
ےن رکعہم نع انب ابعس ےس رموفاع رفاتی ایک ےہ افر انب رججی ےن اربامیہ نع داؤد نب انیصحل نع رکعہم نع انب ابعس ریض
اہللاعتیلہنعےسرموفاعرفاتیایکےہ۔
بف
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبیلع یلیدبعازعلسینبدمحم،رمعفنباوبرمع،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وقؾولطاکلمعرکےنفاےلیکزسا

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1050

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ب ٩راہویہً ،بذاٟززا ٚاب ٩جزیح اب ٩حثی ،٥سٌیذ ب ٩جبيَ٣ ،حا٫ذ ،ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ،

ٔیذ بِ َ٩
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩راصَ َویِطٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َِْ َ ََِٔي ابِ َُ ُْ ٩ث ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ْک یُ ِؤ َْ ُذ ًََّ َي ا٠ُّ ٟوكٔ َّی ٔة َٗا َ ٢یُ ِز َج ُ٥
ُج َبيَِ ٕ َو َُ ٣حاص ّٔذا یُ َح ِّذثَا ٔ ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض فٔي ا ِٟب ٔ ِ ٔ
ب
ااحسؼنباربامیہنبراوہہی،دبعارلزاؼانبرجحیانبحت م،دیعسنبریبج،اجم ،دھ،انبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےت
ںیہہکونکارارمدارگولاتطرکےتوہےئڑکپااجےئوترفامایہکاےسرمجایکاجےئاگ۔
ب
رافی  :ااحسؼنباربامیہنبراوہہی،دبعارلزاؼانبرجحیانبحت م،دیعسنبریبج،اجم ،دھ،انبابعسریضاہللاعتیلہنع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاجونرےسدباکریرکے
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وجاجونرےسدباکریرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1051

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ نٔیَّيً ،بذاٌٟزیز ب٣ ٩ح٤ذ٤ً ،زو ب ٩ابوً٤زوًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَتَي بَض ٔ َیّ ٤ة َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َوا ِٗ ُتُ٠وصَا ٌََ ٣طُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط َ٣ا َطأ ِ ُ ٪ا َِ ٟبض ٔ َیٔ ٤ة َٗا َ٢
َٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود َِ ٟی َص َص َذا بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
ک إ ٔ ََّ أََّ٧طُ َ ٔ
ِک َظ أَ ِ ٪یُ ِؤک َ َِ َٟ ١ح َُ ٤ضا َو َٗ ِذ ًُ ١َ ٔ٤ب ٔ َضا ذََ ٔ ٟ
َ٣ا أ ُ َرا ُظ َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ

بف
دبعاہللنبدمحم یلی،دبعازعلسینبدمحم،رمعفنباوبرمعف،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش اجونر ےس دباکری رکے وت اےس لتق رکدف افر اجونر وک یھب اس ےک اسھت لتق رک دف۔ رافی
ےتہکںیہہکںیمےنانبابعسریضاہللاعتیلہنعےساہکہکاجونراکایکوصقرےہ؟رفامایہکریماایخؽوتہیےہہکوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اشدی اس فہج ےس لتق اک مکح رفامای ہک نکمم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اک وگتش اھکےن وک ربا ےتھجمس
وہںافراسےکاسھتااسیلمعایکاجاکچوہ
بف
رافی  :دبعاہللنبدمحم یلی،دبعازعلسینبدمحم،رمعفنباوبرمعف،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وجاجونرےسدباکریرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1052

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧صً ،اػ ،٥ابورزی ،٩ابً ٩باض

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َر ٔز ٕ
ض
غ َح َّذثُوص ُِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥
ْک بِ ًََ ٩یَّا ٕ
رشیَّا َوأَبَا اْلِ َ ِح َو ٔ
ی ٩ِ ًَ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص أَ َّٔ َ ٪
ؾ َوأَبَا بَ ِ ٔ
َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ًََّ َي َّأ ٟذی َیأتِ ٔي ا َِ ٟبض ٔ َیَ ٤ة َح ٌّذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذا َٗا ََ ًَ ٢لائْ و َٗا َ ٢ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜأَ َری أَ ِ ٪یُ ِحََ ٠ذ َو ََ یُ ِب َ َّ ٠بٔطٔ ا َِ ٟح َّذ و
َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ ٩ص َُو ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة اٟزَّأِي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َحذ ُ
ٕ َحذ َ
ٔیث ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو
ٔیث ًَ ٔ
اػ ٕ ٥ی َُـ ٌِّ ُ

ادمح نب ویسن ،اعمص ،اوبرزنی ،انب ابعس رفامےت ںیہ ہک وج صخش یسک اجونر ےس دباکری رکے اس رپ دح ںیہن ےہ۔ اامؾ اوبداؤد
رفامےتںیہہکاطعءنبایبرابحےنیھبااسییہاہکےہہکبجمکحےتہکںیہہکریمیراےئہیےہہکاےسوکڑےاگلےئاجںیئنکیلدح
ےک وکڑفں یک دعتاد کت ہن ںیچنہپ۔ نسح رصبی ےن رفامای ہک اجونر ےس دباکری رکےن فاال زنمبہل زاین ےک ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت
ںیہہکاعمصیکدحثی(ذموکرہابال)رمعفنبایبرمعفیکدحثی(ذموکرہ)یکفیعضترکریہےہ(ویکہکناسںیملتقرکےناکمکحےہ
ہکبجاسںیمہیےہہکاسرپدحںیہنےہ)
رافی  :ادمحنبویسن،اعمص،اوبرزنی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وجاجونرےسدباکریرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1053

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،ك ٙ٠ب٨ُ ٩اً ،٪بذاٟشَل ٦ب ٩حٔؽ ،ابوحاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌیذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا كَ ُِٙ ٠بِ ُ٨َّ َُ ٩اَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ َّ
اٟش ََلٔ ٦بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ َتا ُظ َٓأ َ َ ََّق ً ٔ َِ ٨ذ ُظ أَُ َّ ٧ط َزَِي بٔا َِ ٣زأَة ٕ َس َّ٤ا َصا َُ ٟط ٓ ََب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک َٓأَََ ِ ٧
وَ ٪زِ َ ٧ت َٓ َحََ ٠ذ ُظ ا َِ ٟح َّذ َو َت َز ََ ٛضا
َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔٓ ََشأَََ ٟضا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ْک ِت أَ َِ ٪تَ ُٜ

امثعؿ نباوبہبیش،قلطنبانغؿ،دبعاالسلؾنبصفح،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدیعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکوضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیصخشاحرضوہاافرآپےکاپسارقارایکہکاسےنالفںوعرتےسزانایکےہافراس
اکانؾیھبایل۔یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوعرت ےکاپسیسکوکاجیھبافراسےساسابرےںیموساؽایکوتاسےنااکنرایک
اسابتےسہکاسےنزانایکےہ۔سپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمدوکدحےکوطررپوکڑےاگلےئافروعرتوکوھچڑدای۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،قلطنبانغؿ،دبعاالسلؾنبصفح،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وجاجونرےسدباکریرکے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1054

٣وسي ب ٩ہارو ٪بزدی ،ہظا ٦ب ٩یوسٕٗ ،اس ٥بٓ ٩یاق ا٧باریَْ ،لد ب٩
راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض،
ٰ
ًبذاٟزح ،٩٤اب٣ ٩شیب ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔٓ ٩یَّاقٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
وسي بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ض َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
و ٪ا َِِ ُ َٟد ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
ْک بِ َِٔ ٟ ٩ی ٕث أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
اْلِ َبِ َ٨او ٔ ِّی ًَ ََِّ َْ ٩لد ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَ ِ ٔ
َق أَُ َّ ٧ط َزَِي بٔا َِ ٣زأَة ٕ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ْکا ث ُ ََّ ٥سأ َ َُ ٟط ا ِٟب َ ِّی ََ ٨ة ًََّ َي ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ََ ٛذ َب َواہللٔ َیا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َ َّ
ت َٓ َحََ ٠ذ ُظ ٔ٣ائ َ ّة َوک َ َ
ا ٪ب ٔ ِ ّ
رف َی ٔة ثَ َ٤أ٧ي َن
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َحََ ٠ذ ُظ َح َّذ ا ِِ ٔ ٟ

دمحمنبییحینبافرس،ومٰیسنباہرفؿربدی،اشہؾنبویفس،اقمسنبایفضاابنری،الخدنبدبعارلنمح،انببیسم،رضحتانب
ابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشینبرکبنبثیلاکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہا
افراسےناچررمہبتارقار ایکہکاس ےنالفںوعرت ےکاسھتزانایک ےہوتآپ ےناےسوسوکڑےامرے ہک ونکارہاھترھپآپ
ےناسوعرترپوگایہبلطیکوتوعرتےناہکہکدخایکمسقہیوھجاٹےہایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔وتوضحرارکؾیلص

اہللہیلعفآہلفملسےنرمدوکدحذقػ(وھجیٹتمہتیکدح)اگلیئ(=6وکڑے)۔
رافی  :دمحم نب ییحی نب افرس ،ومٰیس نب اہرفؿ ربدی ،اشہؾ نب ویفس ،اقمس نب ایفض اابنری ،الخد نب دبعارلنمح ،انب بیسم،
رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشیسکوعرتےسامجعےکالعفہاسرےاکؾرکےرھپرگاتفریےسلبقوتہبرکےل
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وکیئصخشیسکوعرتےسامجعےکالعفہاسرےاکؾرکےرھپرگاتفریےسلبقوتہبرکےل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1055

راوی ٣ :شذدب٣ ٩رس٫ذ ،ابوحوؾ ،س٤اک ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،اسود ،حرضت ًبذاہلل ب٣ ٩شٌود رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اک ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َواْلِ َ ِس َود ٔ َٗ َاَ َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ َجا َئ
رس َص ٕذ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّذثَ َ٨ا س َْٔ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ُد بِ ُِ َ ٣ُ ٩
و ٪أَ ِ ٪أَ ََّ ٣ش َضا َٓأََ٧ا
َر ُج ْ ١إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إِِّٔي ًَا َِ ٟح ُت ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣أَٗ َِصي ا ِ٤َ ٟذٔی َ٨ةٔ َٓأ َ َػ ِب ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا دُ َ
ک َٓ ٥َِ ٠یَزُ َّد ًَ َِ ٠یطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َِ ٟو َست َ َِ َت ًََّ َي َن ِٔ ٔش َ
َص َذا َٓأَٗ ٔ َِّ َ ًََّ ٥ي َ٣ا ٔطئ َِت َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٗ ِذ َست َ ََ اہللُ ًََِ ٠ی َ
َطف َ ِي اَ ٨َّ ٟضارٔ َو ُز َّٟٔا ٔ٩ِ ٣
َٓ ١أ َ ِت َب ٌَ ُط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ٓ ََذ ًَا ُظ َٓ َت ََل ًََِ ٠یطٔ َوأَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة ََ
َط ِیئّا َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠اَّ ٟز ُج ُ
َّ
آَخ ِاْلیَ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َُ ٟط َْ َّ
ض ک َ َّآ ّة
اِ ٠ٟی ٔ ١إلٔ َي ٔ ٔ
ض ک َ َّآ ّة َٓ َ٘ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
اػ ّة أَ ِ٨َّ ٠ٟٔ ٦ا ٔ
دسمدنبرسم ،دھ،اوبوحص،امسک،اربامیہ،ہمقلع،اوسد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاکیآدیمیبن
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپساحرضوہاافر ےنہکاگلہککشیبںیمدمہنیہبیطےکاکیانکرہ رپاکیوعرتےس المافراس ےس
وساےئ امجع ےک بس اکؾ ایک سپ ںیم ڑھکا وہں آپ ےھجم وج اچںیہ زسا دںی۔ ہی نس رک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک
کشیباہللےنریتیرتسوپیشیکاکشہکوتوخداےنپآپیکرتسوپیشرکا ات۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسوکیئوجاب
ںیہن دای اہیں کت ہک فہفاسپ الچ ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک ےھچیپ آدیم اجیھب افر اےس الب رک اس رپ رقآؿ یک آتی

َ
ق
آخِ .سپ اکی آدیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی
ف ا َّلب َھا ِر َفزُ َ ًل نِمْ الل ّی ِْل ِإ َل ِ ر
التفت رفامیئ۔ َف َأ ِ ْم ال َّض َل َة َ َ ر
طَْ
ابتایسآدیمےکاسھتاخصےہایامتؾولوگںوکاعؾےہرفامایہکہکلبامتؾیکامتؾااسنتینےکےیلےہ۔
رافی  :دسمدنبرسم ،دھ،اوبوحص،امسک،اربامیہ،ہمقلع،اوسد،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغاشدیدشہولڈنیارگزانرکےوتایکمکحےہ؟
ابب  :زساؤںاکایبؿ
ریغاشدیدشہولڈنیارگزانرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1056

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬ابً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اور
حرضت زیذ بْ ٩اٟذ اٟحہني رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َْإ ٔ ٟذ ا ُِ ٟح َضنٔ ِّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ َ٣ةٔ إٔذَا َزِ َ ٧ت َو ٥َِ ٟتُ ِح َؼ َِٗ ٩ا َ ٢إ ٔ َِ ٪زِ َ ٧ت َٓا ِجُ ٔ ٠ذو َصا ث ُ َّ ٥إ ٔ ِ٪
اب ََ أَ ِدرٔی فٔي َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة أَ ِو اٟزَّابٔ ٌَةٔ
َزِ َ ٧ت َٓا ِجُ ٔ ٠ذوصَا ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪زِ َ ٧ت َٓا ِجُ ٔ ٠ذوصَا ث ُ َّ ٥إ ٔ َِ ٪زِ َ ٧ت َٓبٔی ٌُوصَا َوَِ ٟو بٔ َـٔٔيَ ٕ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

َو َّ
١
اٟـٔٔيَُ ا َِ ٟح ِب ُ
دبعاہللنبہملسم،امکل،انبَھاب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعافررضحتزدینباخدلان ینہ
ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابدنیےکابرےںیموساؽایکایگوجریغاشدیدشہوہافر
زانرکے؟وتآپےنرفامایہکارگفہزانرکےوتاےسوکڑےاگلؤرھپارگزانرکےوتوکڑےاگلؤرھپارگزانرکےوتاےسوکڑےاگلؤ
رھپ ارگوچیھت رمہبت یھب زان رکے وت اےس رففتخ رکف وخاہ اکی ریس ےک وعض یہ ویکں ہن وہ۔ انب اہشب ےتہک ںیہ ہک ےھجم ںیہن

ولعمؾہکآپےنرففتخرکےناکمکحرسیتیابردایایوچیھترمہبتںیم۔افرطفیررریسوکےتہکںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انبَھاب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعافررضحتزدینب
اخدلان ینہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ریغاشدیدشہولڈنیارگزانرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1057

راوی ٣ :شذد ،یحیي ً ،بیذاہلل ،سٌیذب ٩ابوسٌیذ ََ٘٣ی ،ابوہزیزہ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ َح َّذثَنٔي َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ُِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َزِ َ ٧ت أَ َُ ٣ة أَ َح ٔذ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ُح َّذ َصا َو ََ ی ٌَُي ِّ َِصَا ثَ ََل َث َٔ ٣زا ٕر َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َد ِت فٔي اٟزَّابٔ ٌَ ٔة َٓ َِ ٠ی ِحِ ٔ ٠ذصَا َو َِ ٟیب ٔ ٌِ َضا بٔ َـٔٔيَ ٕأَ ِو
ب ٔ َح ِب َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ط ٌِز ٕ
دسمد،ییحی،دیبعاہلل،دیعسنباوبدیعسربقمی،اوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتںیم

ےسوکیئیسکیکابدنیزانرکےوتاسرپدحاگلیناچےیہافراےسرصػبیع اگلرکہنوھچڑااجےئافرنیترمہبترکےنکتدحاگلیئ
اجےئ۔ رھپ ارگ وچیھت رمہبت یھب فہ زان اکری اک ااعدہرکے وت اےس اچےیہہک اےس وکڑے اگلےئ ای اےس اکی ریس ای ابولںیک ریس یہ
ےکوعضرففتخرکڈاےل۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،دیعسنباوبدیعسربقمی،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ

ریغاشدیدشہولڈنیارگزانرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1058

راوی  :اب ٩نٔی٣ ،١ح٤ذ ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚسٌیذب ٩ابوسٌیذ ََ٘٣ی ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩نُٔ َِی َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔیذٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
اب اہللٔ َو ََ یُث َ َِّ ِب ًََِ ٠ی َضا َو َٗا َ ٢فٔي
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ ٢فٔي کَُّ ٣َ ِّ١زة ٕ ََِٓ ٠ی ِ ٔ
رضبِ َضا َ ٔ ٛت ُ
اب اہللٔ ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥یب ٔ ٌِ َضا َوَِ ٟو ب ٔ َح ِب َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ط ٌِز ٕ
اٟزَّابٔ ٌَةٔ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َد ِت ََِٓ ٠ی ِ ٔ
رضبِ َضا َ ٔ ٛت ُ

انبلیفن،دمحمنبہملس،،دمحمنبااحسؼ،دیعسنباوبدیعسربقمی،،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکوضحریلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک رہ رمہبت اےس امرے اتکب اہلل ےک اطمقب افر اس رپ
رصػ ڈاٹن ڈٹپ ہن رکے افر وچیھت رمہبت رفامای ہک ارگ دفابرہ فہ زان رکے وت اتکب اہلل ےکاطمقب اےس امرے رھپ اےس رففتخ
رکدےوخاہابولںیکاکیریسیہےکوعض۔
رافی  :انبلیفن،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،دیعسنباوبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیرپدحاجریرکےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمضیرپدحاجریرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1059

راوی  :اح٤ذب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ح٨یٕ

اب َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اْلِ َ ِن َؼارٔ أََّ٧طُ ِ
اط َتکَي َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٥حتَّي أ ُ ِؿنٔ َي
ُح َِ ٨ی ٕٕ أَُ َّ ٧ط أَ َِْ َ ََ ُظ َب ٌِ ُف أَ ِػ َح ٔ
ٓ ٌََا َد ٔجَِ ٠ذ ّة ًََّ َي ًَوِ ََٕ ٓ ٥ذ ََِْ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َجارٔیَ ْة َ ٔ ٟب ٌِـٔض ٔ ََِ ٓ ٥ض َّع ََ ٟضا ٓ ََو َٗ ٍَ ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َد َْ َِ ٠َ ًَ ١یطٔ رٔ َجا ُِ َٗ ٢و ٔ٣طٔ َی ٌُودُوَ٧طُ
ِکوا
أَ َِْ َ ََص ُِ ٥ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َو َٗا َِ ٢
اس َت ِٔتُوا لٔي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إِِّٔي َٗ ِذ َو َٗ ٌِ ُت ًََّ َي َجارٔ َی ٕة َد ََِْ ٠ت ًََّ َ َّي ٓ ََذ َ ُ
ک
ض ِّٔ ُّ ٩ِ ٣
اٟرض ِٔ ٣ث ََّ ١أ ٟذی ص َُو بٔطٔ َِ ٟو َح َ٨َ ٠ِ ٤ا ُظ إَِٔ ٟی َ
ذََ ٔ ٟ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗاُٟوا َ٣ا َرأَیِ َ٨ا بٔأ َ َح ٕذ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
رضبُو ُظ
ََ ٟتٔ ََّش َخ ِت ً ٔوَ ا ُُ ٣ط َ٣ا ص َُو إ ٔ ََّ ٔجِْ ٠ذ ًََّ َي ًَوِ َٕٓ ٥أ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَأ ِ ُْ ُذوا َُ ٟط ٔ٣ائ َ َة ٔط َِ ٤زا ٕخ ٓ ََی ِ ٔ

ْضبَ ّة َواح َٔذ ّة
ب ٔ َضا َ ِ
ادمحنبدیعسہداین،انب فبہ،ویسن،انبَھاب،اوباامہمنبلہسریضاہللاعتیل ہنعنب فینح ےسرفاتیےہ ہکاںیہنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکضعبااصنریاحصہب ےن التبایہکاؿ ںیمےساکیآدیمامیبر وہایگاہیںکتہک زمکفریےساس ےک
افرپ ےس وگتش متخ وہایگ افر اس یک ڈہی رپ رصػ اھکؽ رہ یئگ اس احتل ںیم یسک یک اکیولڈنی اس ےک اپس یئگ وت اس وک دھکی رک
اس وک وخاشہ وہیئ افر اس ےن اس ولڈنی ےس امجع رکایل سپ بج اس یک وقؾ ےک ارفاد اس یک ایعدت ےک ےیل ےئگ وت اس ےن
اںیہن اس ےک ابرے ںیم التبای افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس ریمے ےیل وتفی وپوھچاس ےک قلعتم۔ اؿولوگں
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک افر اہک ہک مہ ےن ولوگں ںیم ےس یسک وک اانت زمکفر ںیہن داھکی اس صخش یک
رطحوجاسےکافرپزمکفری ےہارگمہاسوکآپےکاپسااھٹرکالںیئوتاسیکڈہیاگلاگلوہاجےئافراسیکڈہویںرپاھکؽ
ےک العفہ ھچک ںیہنسپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن مکح دایہکاس ےک ےیل وس اینہٹں ےلرک اؿ بس ےس اےس امرا اجےئ
اکیرمہبت۔
رافی  :ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،ویسن،انبَھاب،اوباامہمنبلہسریضاہللاعتیلہنعنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رمضیرپدحاجریرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1060

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،ارسائیً ،١بذًَّي ،ابوج٤ی٠ہ ،حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ ١ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي ًَ ِ ٩أَبٔي َجٔ٤ی ََ ٠ة ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرضٔ َي اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ َٓ ٢ح َز ِت َجارٔ َی ْة
رسائ ٔی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِ َ
 ٥َِ ٟ ١یَ ِٔ َ٘ ٨ل ٍِ
ْلٔ َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ًََّ ٔ ُّي اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠أَٗ ٔ َِِ ٠ًَ ٥ی َضا ا َِ ٟح َّذ َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َٓإٔذَا ب ٔ َضا َد َْ ٦ی ٔشی ُ
َ
َّ
َ
ی٤وا
َفُ َِت ُُِٗ ٠ت أَ َت ِیت َُضا َو َد َُ ٣ضا َی ٔشی ُ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢د ًِ َضا َحتي َی ِٔ َ٘ ٨ل ٍَ َد َُ ٣ضا ث ُ َّ ٥أَٗ ٔ َِِ ٠ًَ ٥ی َضا ا َِ ٟح َّذ َوأَٗ ٔ ُ
َٓأ َت ِی ُت ُط َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًََّ ٔ ُّي أ َ َ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اْلِ َ ًَِّ َي َو َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اْلِ َ ًَِّ َي
ک َر َوا ُظ أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ا ُِ ٟح ُذو َد ًََّ َي َ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت أَیِ َ٤اَٗ ٥ِ ُُٜ٧ا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ

رضبِ َضا َحتَّي َت َـ ٍَ َواْلِ َ َّو ُ ٢أَ َػ ُّح
َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢یطٔ َٗا ََ ََ ٢ت ِ ٔ

دمحمنبریثک،ارسالیئ،دبعاالیلع،اوبہلیمج،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکالہتیبروسؽںیمےسیسکیکولڈنی
ےندباکرییکوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےیلعاجؤافراسرپدحاجریرکفرضحتیلعےئگوتداھکیہکاساکوخؿہہب
راہےہآپریضاہللاعتیلہنعفاسپآےئگوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکایکیلعمتدحاگلرکافرغوہےکچوہ؟ںیم
ےناہکہکںیہنںیماسےکاپساچنہپوتاساکوخؿہہبراہاھتوتآپےنرفامای ہکاساکوخؿعطقنموہےنکتوھچڑدف۔رھپاسرپ دح
اجریرکانافراےنپاموتحتںرپدحاقمئایکرکف۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاوباالوحصےندبعاالیلعےسایسرطحرفاتیایکےہافر
ہبعشےندبعاالیلعےسرفاتیایکےہافراسںیمہیےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےستمامرفاہیںکت
ہکفعضلمحوہاجےئنکیلیلہپرفاتیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ارسالیئ،دبعیلع،اوبہلیمج،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجیٹتمہتاگلےنفاےلیکدحاکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
وھجیٹتمہتاگلےنفاےلیکدحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1061

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ث٘في٣ ،اٟک بً ٩بذاٟواحذ س٤ومي ،اب ٩ابوًذی٣ ،١ح٤ذ ب ٩اسحاً ،ٚبذاہلل ب ٩ابوبْک٤ً ،زہ،
حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِیب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َّ
ک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ ا ِِ ٔ٤ٟش َ٤ع ٔ ُّي َو َص َذا َحذٔی ُثطُ أَ َّ ٪ابِ َ ٩أَبٔي ًَذ ٓ ٕ
ٔی َح َّذثَ ُض َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤ذ
اٟث َ٘ف ُّٔي َو َ٣اُ ٔ ٟ
َ
بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي بَ ِْکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َ٧زَ َِ ًُ ٢ذرٔی َٗ َا ٦أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َرضبُوا
آ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َ٧زَ َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟأَ ََ ٣ز بٔاَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔٓ ُ ٔ
ِک ذ َ
ِق َ
َو َسَ ًََّ ٥َ ٠ي ا ََِ ٓٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟذ َ َ
َاک َو َت ََل َت ٌِنٔي ا ِِ ُ ٟ
ہبیتق نب دیعس یفقث ،امکل نب دبعاولادح ومسیم ،انب اوبدعلی ،دمحم نب ااحسؼ ،دبعاہلل نب اوبرکب ،رمعہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل
ہنعرفامیتںیہہکبجرقآؿرکمیںیمریمےفیفعوہےنیکآایتانزؽوہںیئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپڑھکے
وہےئ افر اس فاہعق اک ذترکہ ایک افر رقآؿ رکمی یک التفت رفامیئ بج آپ ربنم ےس ےچین ارتے وت دف رمدفں افر اکی وعرت وک دح
ذقػاگلےناکمکحدای۔انچہچناںیہندحاگلیئیئگ۔(=6وکڑے)۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس یفقث ،امکل نب دبعاولادح ومسیم ،انب اوبدعلی ،دمحم نب ااحسؼ ،دبعاہلل نب اوبرکب ،رمعہ ،رضحت اعہشئ ریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
وھجیٹتمہتاگلےنفاےلیکدحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1062

راوی  :نٔیَّي٣ ،ح٤ذ ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحاً ،ٚائظہ

ِک ًَائٔظَ َة َٗا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز
َح َّذص َُِ ٥ح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

و ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َح ُِ ٨َ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت
ا ٪بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َو ِٔ ٣ش َلحٔ بِ ٔ ٩أُثَاثَ َة َٗا َ ٢اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َو َی ُ٘وَ ُٟ
ب ٔ َز ُج َ٠ي ِ ٔن َوا َِ ٣زأَة ٕ َٔ ٩ِ ٤َّ ٣تَ َ َّ ٥َ ٠بٔا َِٟٔاح ٔظَ ةٔ َح َّش َ
َج ِح ٕع

بف
یلی ،دمحم نب ہملس ،دمحم نب ااحسؼ ،اعہشئ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذرک ےیک ریغب رفاتی ایک ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن دف رمدفں افر اکی وعرت ےک ابرے ںیم وہنجں ےن (رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رپ تمہت اگلیئ یھت)
احفیشیک(افر)وگتفگیکیھتاسابرےںیمہکفہدفرمدرضحتاسحؿنباثتبریضاہللاعتیلہنعافرحطسمنبااثہثریضاہللاعتیل
بف
ہنعےھت۔ یلیےتہکںیہہکولوگںاکہیانہکہکفہوعرتہنمحریضاہللاعتیلہنعتنبشجحںیھت۔
بف
رافی  :یلی،دمحمنبہملس،دمحمنبااحسؼ،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےنیپیکدحاکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
رشابےنیپیکدحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1063

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ثني ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیح٣ ،ح٤ذ بًَّ ٩ي ب ٩ابورکا٧ہًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِّٔ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َو َص َذا َحذٔی ُث ُط َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
رش َب
ض َٔ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی٘ ٔ ِت فٔي ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َح ًذا َو َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُرکَاَ َ ٧ة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض ا ِن َََٔ ٠ت ٓ ََذ َْ َ١
ْک َُٓ٠ق ٔ َي َیٔ٤ی ُ
 ١فٔي ا َِِّ ٟٔخ َٓاُ ِ ٧ل َٙ ٔ ٠بٔطٔ إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َحاذَی ب ٔ َذارٔ ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َر ُج ََْ ٓ ١ش ٔ َ
ک َو َٗا َ ٢أَٓ ٌََََ ٠ضا َوَ ٥َِ ٟیأ ِ ُِ ٣ز ٓ ٔیطٔ بٔظَ ِی ٕئ َٗا َ ٢أَبُو
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ـ ٔح َ
ِک ذََ ٔ ٟ
ًََّ َي ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض َٓا َِ ٟتزَ َُ ٣ط ٓ َُذ ٔ َ

 ١ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َحذ ُ
ٔیث ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي َص َذا
َدا ُود َص َذا ٔ٤َّ ٣ا َت َ َّ
رف َد بٔطٔ أَصِ ُ
نسحنبیلع،دمحمنبینثم،اوباعمص،انبرجحی ،دمحمنبیلعنباوبراکہن،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشاب یک وکیئ دح رقمر ںیہن رفامیئ۔ افر انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک آدیم
ےنرشابیپوتاےسہشنوہایگافرفہڑلڑھکااتوہااکیاہپڑیدرےںیملمایگوتاےسےلرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اپسےلچراہتسںیمبجرضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےکاکمؿےکاقملبےسذگرےوتفہاھبگڑھکاوہاافررضحتانب
ابعسریضاہللاعتیلہنعےکاکمؿںیمسھگرکاؿےسٹپلایگرھپاسفاہعقاکذترکہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایکایگوت
آپسنہزپے افررفامایہکاسےنااسیویکںایکاھت؟افراسےکابرےںیموکیئمکحاراشدںیہنرفامای۔اامؾاوبداؤدریضاہللاعتیل
ہنعرفامےتںیہہکہینسحنبیلعریضاہللاعتیلہنعیکدحثیایسیےہہکاسںیمالہدمہنیرفتمدںیہ۔
رافی  :نسحنبیلع،دمحمنبینثم،اوباعمص،انبرجحی،دمحمنبیلعنباوبراکہن،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رشابےنیپیکدحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1064

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ابوؿ٤زہ ،یزیذ ب٫ ٩اد٣ ،ح٤ذ ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یذ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاد ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َؿ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ

اْضبُو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ٨َّ ٔ٤ا َّ
اٟـار ُٔب ب ٔ َی ٔذظ ٔ َواَّ ٟـار ُٔب ب ٔ َٔ٠ٌِ ٨طٔ
رش َب َٓ َ٘ا َٔ ِ ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١ذ َ ٔ

َو َّ
اک اہللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ُ٘وُٟوا صَ ََ ٜذا ََ
ص َٖ َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦أَ ِْزَ َ
اٟـار ُٔب ب ٔ َث ِوبٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
ُتٌٔیُ٨وا ًََِ ٠یطٔ َّ
ا٪
اٟظ ِی َل َ

ہبیتقنبدیعساوبرمضہ،سیدینباھد،،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع

فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم الای ایگ سج ےن رشاب یپ وہیئ یھت آپ ےن رفامای ہک اےس امرف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےتںیہہکسپمہںیمےسھچکولگوتاےنپاہھت ےسامررےہےھتافرھچکاےنپوجوتںےسامررےہےھتبجافرغوہےئوتضعب
ولوگں ےن اہک ہک اہلل ےھجت روسارکے وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک اسرطح تم وہکاطیشؿ وک اس رپ دمد ہن دف
(ویکہکناطیشؿاملسمؿیکروسایئےسوخشوہاتےہ)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعساوبرمضہ،سیدینباھد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رشابےنیپیکدحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1065

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩داؤد ب ٩ابو٧اجیہ س٨ٜذراِي ،اب ٩وہب ،یحیي ب ٩ایوب ،حیوة ب ٩رشیح ،اب٬ٟ ٩یٌہ ،اباب ٩اٟہاد

رشیِ ٕح َوابِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩دا ُو َد بِ ٔ ٩أَبٔي َ٧ا ٔج َی َة ِاْل ٔ ِسَ ٨ِ َٜذ َراِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یَ ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َو َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
اٟرض ٔب ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَ ِػ َحابٔطٔ
َٟض ٔ َ
یٌ َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاد ٔ بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َب ٌِ َذ َّ ِ

یت اہللَ َو َ٣ا ا ِس َت ِح َی ِی َت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ٥
و٣َ ٪ا َّات َ٘ ِی َت اہللَ َ٣ا َْ ٔظ َ
بَ ِّٜتُو ُظ َٓأَٗ َِبُ٠وا ًََِ ٠یطٔ َی ُ٘وَ ُٟ
ِرف َُ ٟط َّ
آَخظ ٔ َو َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ُِ ٤ط َو َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥یزٔی ُذ ا َِ ٤َ ٔ ٠َ َٟة َوِ َ ٧ح َو َصا
أَ ِر َسُ٠و ُظ َو َٗا َ ٢فٔي ٔ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ

دمحمنبداؤدنباوبانہیجدنکسراین،انبفبہ،ییحینباویب،ویحةنبرشحی،انبلھیعہ،اابنبااہلدےساؿیکدنسےکاسھتایسینعم
یک دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک امرےن ےک دعب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب ےس رفامای ہک اےس ڈاٹن
ڈٹپرکفوتولگاسیک رطػوتمہجوہےئافر فہےنہک ےگہکوتاہللےسںیہنوخػرکاتافرےھجتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسرشؾںیہنآیت رھپاےس وھچڑدای۔اس ےکآرخ ںیمرفامایہک نکیلہی وہکاہللاسیک رفغمت رفامےئاےاہلل اس رپرمح رفامےیئ
ضعبرافویںےنھچکاسرطحاکااضہفایکےہ۔

رافی  :دمحمنبداؤدنباوبانہیجدنکسراین،انبفبہ،ییحینباویب،ویحةنبرشحی،انبلھیعہ،اابنبااہلد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رشابےنیپیکدحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1066

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا٣ ،٦شذد ،یحیي  ،ہظاٌ٣ ٦نيٗ ،تادہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
َ٣إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جََ ٠ذ فٔي ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔبٔا َِ ٟحزٔی ٔذ َواٌَ ٨ِّ ٟا َٔ ٢و َجََ ٠ذ أَبُو بَ ِْکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ ِر َبٌٔي َن َٓ َ٤َّ ٠ا ُول ِّ َي
ِّیٕ ٓ ََ٤ا َت َز ِو َ ٪فٔي َح ِّذ ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َٓ َ٘ا َ٢
ِقی َواٟز ٔ
اض َٗ ِذ َدِ َ ٧وا ٔ ٩ِ ٣اٟز ٔ
اض َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
ًُ َ٤زُ َد ًَا اَ ٨َّ ٟ
ِّیٕ َو َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد ٔ ٩ِ ٣ا َِ ُ ٟ
َ
َُ ٟط ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
رعوبَ َة ًَ ِ٩
ٖ َ َ ٧زی أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َُ ٠ط َٛأ َْ ِّٕ ا ُِ ٟح ُذود ٔ َٓ َحََ ٠ذ ٓ ٔیطٔ ثَ َ٤أ٧ي َن َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ابِ ُ ٩أَبٔي َ ُ

َٗ َتا َد َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َجََ ٠ذ بٔا َِ ٟحزٔی ٔذ َواٌَ ٨ِّ ٟا ٔ ٢أَ ِر َبٌٔي َن َو َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٩
َّ
یذ َتي ِ ٔن ِ َ ٧ح َو اْلِ َ ِر َبٌٔي َن
ْض َب ب ٔ َحز ٔ َ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٢
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،دسمد ،ییحی ،اشہؾ ینعم ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رشابیک دح ںیمدرتخیک اشخ ےس افر وجےت ےس وکڑے اگلےئ افررضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اچسیل
وکڑےاگلےئرھپبجرضحترمعریضاہللاعتیلہنعوکہفیلخانبایایگوتاوہنںےنولوگںوکالبایافراؿےساہکہککشیبولگداہیوتں
ےس افر دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ہک اگؤں افر داہیوتں ےس تہب زندکی وہےئگ ںیہ سپ رشاب ےنیپ یک دح ےک ابرے ںیم
اہمتری ایک راےئ ےہ؟ وت رضحت دبعارلنمح نب وعػ ےن اؿ ےس رفامای ہک رامرا ایخؽ وت ہی ےہ ہک آپ رشاب یک یکلہ ےس یکلہ زسا
رقمررکںیوترضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرشابےنیپںیم=6وکڑےرقمررفامےئ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوک
انبایبرعفہبےناتقدہےسرفاتیایکےہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفزکلویںےساچسیلوکڑےامرےافرہبعشےن

اتقدہےسرفاتیایکےہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفزکلویںےساچسیلےکگلگھبامرے۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،دسمد،ییحی،اشہؾینعم،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رشابےنیپیکدحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1067

٣وسي ب ٩اس٤اًیٌ٣ ١نيً ،بذاٌٟزیز ب٣ ٩ختارً ،بذاہلل ب ٩دا٧اد ،حؼين ب٨٣ ٩ذر اٟزٗاشي
راوی ٣ :شذد ب٣ ٩رسًہٰ ،
جو ساساٛ ٪ے باپ ہیں

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟخ َتارٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ َّ
اٟذاَ٧ا ُد
رس َص ٕذ َو َُ ٣
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ُد بِ ُِ َ ٣ُ ٩
اَ ٪وأتُ َٔي بٔا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٓظَ ض ٔ َذ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢طض ٔ ِذ ُت ًُ ِث ََ ٤
اس َ
َح َّذثَنٔي حُ َـي ِ ُن بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ اَّ ٟز َٗاش ُّٔي ص َُو أَبُو َس َ
رشبضا َیٌنٔي ا َِ ٟخ٤ز و َطض َذ ِاْل ََخ أَُ َّ ٧ط َرآ ُظ یَ َت َ٘یَّأ ُ َٓ َ٘اِ ًُ ٢ث٤ا ُ ٪إَّٔ٧طُ  ٥َٟیَ َت َ٘یَّأ ِ
ِ
آَخ َٓظَ ض ٔ َذ أَ َح ُذصُ َ٤ا أَُ َّ ٧ط َرآ ُظ َ ٔ َ َ ِ
ََِ ٔ
ُ
حُ َِ ٤زا َُ ٪و َر ُج ُْ َ ١
َ َ
رشبَ َضا َٓ َ٘ا َٕٓ ٔ ٌََّ ٔ ٟ ٢ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَٗ ٔ َِِ ٠ًَ ٥یطٔ ا َِ ٟح َّذ َٓ َ٘ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي َ ٠ِ ٔ ٟح َش ٔ ٩أَٗ ٔ َِِ ٠ًَ ٥یطٔ ا َِ ٟح َّذ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح َش َُ ٩وَ ِّ٢ح َّار َصا َ٩ِ ٣
َحتَّي َ ٔ
رف أَٗ ٔ َِِ ٠ًَ ٥یطٔ ا َِ ٟح َّذ َٗا ََٓ ٢أ َ َْ َذ َّ
اٟش ِو َن َٓ َحََ ٠ذ ُظ َو ًََّ ٔ ٌّي َی ٌُ ُّذ َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َ َّ ٠أَ ِربٌَٔي َن َٗا َ٢
َت َولَّي َٗ َّار َصا َٓ َ٘ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي ِ ٌَ ٔ ٟبذٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ

ک َجََ ٠ذ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َبٌٔي َن أَ ِح َشبُطُ َٗا ََ ٢و َجََ ٠ذ أَبُو بَ ِْکٕ أَ ِر َبٌٔي َن َوًُ َ٤زُ ث َ َ٤أ٧ي َن َوک ُ ٌُّ ١س َّْ ٨ة َو َص َذا
َح ِشبُ َ

أَ َح ُّب إلٔ َ َّي

دسمد نب رسمہع ،ومٰیس نب اامسلیع ینعم ،دبعازعلسی نب اتخمر ،دبعاہلل نب داانج ،نیصح نب ذنمر ارلاقیش وج اساسؿ ےک ابپ ںیہ
ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس وموجد اھت ہک فدیل نب ہبقع وک الای ایگ افر رمحاؿ ےن (وج رضحت
امثعؿےکآزادرکدہالغؾےھت)افراکیدفرسےصخشےناسرپوگایہدی(رشابےنیپےکابرےںیم)اکیےنوتوگایہہیدی
ہک اس ےن فدیل وک رشاب ےتیپ وہےئداھکی ےہ افردفرسے ےن وگایہدی ہک ںیم ےن اےسداھکی ہک فہ رشاب ےس ےق رک راہ اھت وت

رضحت امثعؿ ےن رفامای ہک اس ےن ےق ںیہن یک رشاب ےس اہیں کت ہک اس ےن اےس ایپ ےہ۔ افر رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع
ےنرفامایہکاسرپدحاقمئےیجیکرضحت یلعریضاہللاعتیلہنعےنرضحتنسحریضاہللاعتیلہنعوکدحاگلےنوکاہکاھتوتاوہنںےن
رفامایہکسجےنالختفاکزمہااھٹایےہاسیکدشتاکابریھبفیہااھٹےئ۔رھپرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےنرضحتدبعاہلل
نبرفعج وک مکح دای ہکاس رپ دحاقمئ رکف وت اوہنں ےن وکڑاایل افر اےس امران رشفعرکدای رضحت یلع ےتن رےہ بج اچسیل رپ ےچنہپ وت
رفامایہکسبےھجتہیاکیفںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناچسیلوکڑےاگلےئ۔رافیےتہکںیہہکریماایخؽےہہییھبرفامای
ہکرضحتاوبرکبےنیھباچسیلامرےافررضحترمعریض اہللاعتیلہنعےنایسامرےافررہاکیاؿںیمےستنسیہےہنکیل
ہیزایدہدنسپدیہےہہکاچسیلوکڑےاگلانریمےزندکی۔
رافی  :دسمد نب رسمہع ،ومٰیس نب اامسلیع ینعم ،دبعازعلسی نب اتخمر ،دبعاہلل نب داانج ،نیصح نب ذنمر ارلاقیش وج اساسؿ ےک
ابپںیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
رشابےنیپیکدحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1068

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ابورعبہ ،دا٧اد ،حؼين ب٨٣ ٩ذر ،حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ َِّ ٩
اٟذاَ٧ا ٔد ًَ ِ ٩حُ َـي ِ ٔن بِ ٔ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢جََ ٠ذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َوأَبُو بَ ِْکٕ أَ ِر َبٌٔي َن َو َََ ٠٤َّ ٛضا ًُ َ٤زُ ث َ َ٤أ٧ي َن َوک ُ ٌُّ ١س َّْ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود و َٗا َ ٢اْلِ َ ِػ َ٤ع ٔ ُّي
اَ ٪سی َِّذ َٗ ِو ٔ٣طٔ ُح َـي ِ ُن بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ أَبُو
َوَ ِّ٢ح َّار َصا ََ ٩ِ ٣ت َول َّ ِي َٗ َّار َصا َوَ ِّ٢طذ َ
ٔیذصَا ََ ٩ِ ٣ت َولَّي َص ِّی ََ ٨ضا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا ک َ َ
ا٪
اس َ
َس َ
دسمد،ییحی،اوبرعہب،داانج،نیصح نبذنمر،رضحت یلعریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتی ےہہکاوہنں ےنرفامایہک روسؽاہللیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رشاب یک دح اچسیل وکڑے امرے افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیل
ہنعےناںیہن ایسکتوپراایکافربسرطےقیتنسںیہ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکایعمصےنرضحتنسحریضاہللاعتیلہنعےک
ش َِيد َه نَمْ َ َئ َّل ه َّت ِ َب َھا۔ ےک ینعم ہی ںیہ ہک سج ےن الختف یک وہسایلت ااھٹیئ ںیہ فیہ اس یک
وقؽ َف ِ ّؽ َج َّر َه نَمْ َ َئ َّ ْل َف َّر َه َف ِ ّؽ َ د
ایتخسںیھبربداتشرکے۔
رافی  :دسمد،ییحی،اوبرعہب،داانج،نیصحنبذنمر،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےپدرےپرشابےنیپفاالاکمکح
ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےپدرےپرشابےنیپفاالاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1069

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١اباً ،٪اػ ،٥ابوػاٟح ،ذٛوا ،٪حرضت ٌ٣اویہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ابي سٔیا٪

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اٌَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪او ٔ َی َة بِ ٔ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َػإ ٔ ٟح ذ ََِ ٛو َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
رشبُوا
رشبُوا َٓا ِجُ ٔ ٠ذوص ُِ ٥ث ُ َّ ٥إ ٔ ِٔ َ ٪
رشبُوا َٓا ِجُ ٔ ٠ذوص ُِ ٥ث ُ َّ ٥إ ٔ ِٔ َ ٪
رشبُوا ا َِ ٟخ َِ ٤ز َٓا ِجُ ٔ ٠ذوص ُِ ٥ث ُ َّ ٥إ ٔ ِٔ َ ٪
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ ٔ
َٓا ِٗ ُتُ٠وص ُِ٥
ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،اعمص ،اوباصحل ،ذوکاؿ ،رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجولگرشابںیئپوتاںیہنوکڑےامرفرھپارگفہدفابرہںیئپوترھپوکڑےامرف،رھپارگںیئپ
وتوکڑےامرفرھپارگںیئپوتاںیہنلتقرکڈاول۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،اعمص،اوباصحل،ذوکاؿ،رضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعنبایبایفسؿ

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

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےپدرےپرشابےنیپفاالاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1070

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ح٤یذ ب ٩یزیذ٧ ،آٍ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رسو ٢اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

یذ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ُِ ٩ح َِ ٤یذٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
رشبَ َضا َٓا ِٗ ُت ُ٠و ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذا فٔي َحذٔیثٔ أَبٔي ُ َُل ِی ٕٕ فٔي
َٗا َ ٢ب ٔ َض َذا ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗا ََ ٢وأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا َ ٢فٔي ا َِ ٟخا َٔ ٣ش ٔة إ ٔ ِٔ َ ٪

ا َِ ٟخا َٔ ٣شةٔ

ومیسنباامسلیع،امحد ،دیم نبسیدی،انعف،رضحتدبعاہللنب رمعروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس یہیدحثیرفاتیرکےت
ںیہرافیےتہکںیہہکریما ایخؽہیےہہکآپےناپوچنںیرمہبتںیمرفامایہکارگےئپوتاےسلتقرکدف۔اامؾاوبداؤد رفامےتںیہہک
اوبفیطغیکدحثیںیمیھبایسرطحاپوچنںیرمہبتلتقرکےناکمکحےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد ،دیمنبسیدی،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےپدرےپرشابےنیپفاالاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1071

راوی  :نصبً ٩اؾ ا٧لاكي ،یزیذ ب ٩ہارو ٪واسلی ،اب ٩ابوزئب ،حارث بً ٩بذاٟزح ،٩٤ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي

اہلل تٌالي ً٨ہ رسو ٢اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

و ٪ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّذث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ص بِ ُٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥اْلِ ََ ِ ٧لاك ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ْک َٓا ِجُ ٔ ٠ذو ُظ ث ُ َّ ٥إ ٔ ِ٪
ْک َٓا ِجُ ٔ ٠ذو ُظ ث َّ ٥إ ٔ َِ ٪س َ َ
ًَ ِ ٩أبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ
ْک َٓا ِجُ ٔ ٠ذو ُظ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َد اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذا َحذ ُ
ٔیث ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َس َ َ
رش َب ا َِ ٟخ َِ ٤ز َٓا ِجُ ٔ ٠ذو ُظ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َد اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذا َحذ ُ
ٔیث ُس َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ ٔ

رشبُوا اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓا ِٗ ُتُ٠وص َُِ ٥و ََ ٛذا َحذ ُ
ٔیث ابِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِٔ َ ٪
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٛذا َحذ ُ
اْٟشی ٔذ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
ٔیث ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّ ٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠وفٔي َحذٔیثٔ ا َِ ٟح َذل ٔ ِّي ًَ ٌِ٣ُ ٩اؤیَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥٠ا ََٓ ٢إ ٔ ًَِ ٪ا َد فٔي َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة أَ ِو
َ
َ
َ
اٟزَّابٔ ٌَ ٔة َٓا ِٗ ُت ُ٠و ُظ
رصننب اعص ااطنیک ،سیدی نب اہرفؿ فایطس ،انب اوبزبئ ،احرث نب دبعارلنمح ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامایہک بج وکیئ صخش (رشاب یپ رک)ہشن ںیم آاجےئ وت اےس
وکڑے امرف رھپ ارگ فہ دفابرہ ہشن ںیم آاجےئ وت وکڑے امرف رھپ ارگ فہ دفابرہ ہشن رکےل وت وکڑے امرف رھپ ارگ وچیھت رمہبت یھب ااعدہ
رکے وت اےس لتق رکدف۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح رمع نب ایب ہملس اےنپفادل ےس افر فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل
ہنعےسافرفہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرکےتںیہہکآپ ےنرفامایہکبجوکیئرشابےئپوتاےسوکڑےامرف
ارگوچیھترمہبتکتااعدہرکےوتاےسلتقرکدف۔افرایسرطحلیہسنعایباصحلنعایبرہریہریضاہللاعتیلہنعنعایبنلیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدحثیںیمیھبےہہکارگوچیھترمہبتںیئپوتاںیہنلتقرکدف۔افریسرطحایبمیعننعانبرمعنعایبنلیلص
اہللہیلعفآہلفملسفایلدحثیںیمےہافرایسرطحدبعاہللنبرمعفنعایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسفایلدحثیںیمےہہکآپےن
رفامایہکارگرسیتیرمہبتایوچیھترمہبتااعدہرکےوتاےسلتقرکدف۔
رافی  :رصننباعصااطنیک ،سیدینباہرفؿفایطس،انباوبزبئ،احرثنبدبعارلنمح،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
ہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےپدرےپرشابےنیپفاالاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1072

راوی  :اح٤ذ بً ٩بذاٟـبي ،سٔیا ،٪زہزی ،حرضت ٗبیؼہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ذویب

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة َّ
یؼ َة بِ ٔ ٩ذُ َؤیِبٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟـب ُِّّي َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ
رشب ا َِ ٟخَ ٤ز َٓا ِجُ ٔ ٠ذو ُظ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َد َٓا ِجُ ٔ ٠ذو ُظ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َد فٔي َّ
رش َب
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة أَ ِو اٟزَّابٔ ٌَ ٔة َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓأت ُ َٔي ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١ذ َ ٔ
َٗا َِ َ ٔ َ ٩ِ ٣َ ٢

َٓ َحََ ٠ذ ُظ ث ُ َّ ٥أتُ َٔي بٔطٔ َٓ َحََ ٠ذ ُظ ث ُ َّ ٥أتُ َٔي بٔطٔ َٓ َحََ ٠ذ ُظ ث ُ َّ ٥أتُ َٔي بٔطٔ َٓ َحََ ٠ذ ُظ َو َر َٓ ٍَ ا ِِ َ٘ ٟت ََ ١وکَاِ َ ٧ت ُر ِْ َؼ ْة َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ح َّذ َث اٟزُّصِز ٔ ُّی
ور بِ ُ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َو ِٔ ٣خ َو ُ ٢بِ َُ ٩را ٔط ٕذ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا ُٛوَ٧ا َوآ َٔذ ِی أَصِ ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا ٔ ٚب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ٢
ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َوً ٔ َِ ٨ذ ُظ َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
أَبُو َدا ُود َر َوی َص َذا ا َِ ٟحذ َ
ض َو ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبُو ُ َُل ِی ٕٕ
ٔیث َّ ٔ
 ١بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
رش ِحبٔی ُ
اْٟشی ُذ بِ ُُ ٩س َویِ ٕذ َو ُ َ
ا ِل ٔ٨ِ ٜذ ُّٔی َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة
ادمحنبدبعالصبی،ایفسؿ،زرہی،رضحتہصیبقریضاہللاعتیلہنعنبذفبیےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک وج رشاب ےئپ وت اےس وکڑے امرف ارگ فہ ااعدہ رکے وت وکڑے امرف رھپ ارگ رسیتی رمہبت ای وچیھت رمہبت ااعدہ رکے وت اےس
لتقرکدف،انچہچناکیصخشسجےنرشابیپیھتالایایگوتآپےناےسوکڑےامرےرھپاےسدفابرہرسیتیرمہبتالایایگوتاےس
وکڑے امرے رھپ اےس وچیھت رمہبت الای ایگ وت اےس رھپ وکڑے امرے افر مکح لتق وک ااھٹ ایل ایگ ہک فہ رتصخ یھت ایفسؿ ےتہک ںیہ
زرہیےنہیدحثیایبؿیکوتاؿےکاپسوصنمرنبرمتعمافروخمؽنبرادشیھبےھتوتانباہشبفزرہیےناؿدفونںےساہکہک
متدفونںالہرعاؼےکاپساسدحثیوکےلرکاجےنفاولںںیموہاجؤ۔
رافی  :ادمحنبدبعالصبی،ایفسؿ،زرہی،رضحتہصیبقریضاہللاعتیلہنعنبذفبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےپدرےپرشابےنیپفاالاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1073

٣وسي ٓزاری ،رشیک ،ابوحؼين ،حرضت ً٤يَ ب ٩سٌیذ ،حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :اس٤اًی ١بٰ ٩

یک ًَ ِ ٩أَبٔي ُح َؼي ِ ٕن ًَ ِ٤َ ًُ ٩ي َِ ٔبِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َََ ٢
وسي ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رش ْ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَدٔی أَ ِو َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت ْٔلَد ٔ َی َ ٩ِ ٣أَ َٗ ُِ ٤ت ًَ َِ ٠یطٔ َح ًذا إ ٔ ََّ َطار َٔب ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ی ُشٔ ٓ َّ٩یطٔ َط ِیئّا

إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َط ِی ْئ ُٗ ِ٨َ ٠ا ُظ ِ َ ٧ح ُ٩

اامسلیع نب ومٰیس زفاری ،رشکی ،اوبنیصح ،رضحت ریمع نب دیعس ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں
ےن رفامای ںیم دتی ںیہن دفں اگ ای رفامای ہک ںیم دتی ںیہن داتی اس صخش یک سج رپ دح اقمئ رکفں (افر فہ رماجےئ وساےئ رشاب
ےنیپفاےلیک۔ہکاسیکدتیدفںاگ۔ویکہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرشابیکدحںیموکیئرطہقینیعتمںیہنرفامای
فہوتوجدحمہاگلےتںیہوکڑفںیک)مہےنآسپںیمہہکنسرکرقمررکیل۔
رافی  :اامسلیعنبومٰیسزفاری،رشکی،اوبنیصح،رضحتریمعنبدیعس،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےپدرےپرشابےنیپفاالاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1074

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ٬٣زی ،اب ٩وہب ،اسا٣ہ ب ٩زیذ ،اب ٩ط٬اب ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ابي ازہز

ی ٩بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕذ أَ َّ ٪ابِ َ٩
ص ُّی ابِ ُ ٩أَخٔي رٔ ِط ٔذ َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ

اب َح َّذثَ ُط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَ ِز َص َز َٗا ََٛ ٢أَِِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اْل ََ ٪وص َُو فٔي اِّ ٟز َحا َٔ ٢ی َِ ٠تُ ٔ٤ص
ٔط َض ٕ
ْضبَ ُط بٔاٌَ ٨ِّ ٟا ٔ٢
ض ِٔ
ک إٔذِ أتُ َٔي ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١ذ َ ٔ
َر ِح ََْ ١أٟذٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیذٔ َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
رش َب ا َِ ٟخ َِ ٤ز َٓ َ٘ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
اْضب ُو ُظ َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ َ ٩ِ ٣َ ٥
یذةُ اَّ ٟزك ِ َب ُة ث ُ َّ ٥أَ َْ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ْضبَطُ بٔا ِٔ٤ٟی َت َخ ٔة َٗا َ ٢ابِ َُ ٩وصِبٕ ا َِ ٟحز ٔ َ
ْضبَطُ بٔا َِ ٌَ ٟؼا َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ َ ٩ِ ٣َ ٥
َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ َ ٩ِ ٣َ ٥
َفمَي بٔطٔ فٔي َو ِجضٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ َزا ّبا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ق ََ

م
امیلسؿ نب داؤد ھرری ،انب فبہ ،ااسہم نب زدی ،انب َھاب ،رضحت دبعارلنمح ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ازرہ رفامےت ںیہ ہک
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایھبدھکیراہوہںہکآپےناےنپاجکفہںیمےھتافررضحتاخدلنبفدیلےکاجکفہوکالتش
رک رےہےھتافرایھبایسرطحےھتہکاسانانءںیماکی صخشسجےنرشابیپ یھتالایایگ وتآپےنولوگںےس رفامایہکاےس
امرفسپولوگںںیمےسھچکوتاےسیےھتوجوجوتںےسامررےہےھت،افرھچکاؿںیمزکلیےسامررےہےھتافرھچکاؿںیمےسیلیگ
ل
ینہٹےسامررےہےھتانبفبہےتہکںیہہکا متبحیہ۔(اتزہینہٹوکےتہکیہ)رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیمےسیٹم
ااھٹیئافراےسرشابےکہنمرپامردای۔
م
رافی  :امیلسؿنبداؤد ھرری،انبفبہ،ااسہمنبزدی،انبَھاب،رضحتدبعارلنمحریضاہللاعتیلہنعنبایبازرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
ےپدرےپرشابےنیپفاالاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1075

راوی  :اب ٩رسحً ،بذاٟزح ٩٤بً ٩بذاٟح٤یذً٘ ،ی ،١اب ٩ط٬اب ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب ٩اَزہز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب أَ َِْ َ ََ ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َذ
اب َْالٔي ًَ ِب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔذ ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟرس ٔح َٗا ََ ٢و َج ِذ ُت فٔي َ ٔ ٛت ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِز َصز ٔأَ َِْ َ ََ ُظ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أتُ َٔي أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ ار ٕٔب َوص َُو ب ٔ ُح َ٨ي ِ ٕن َٓ َحثَي فٔي َو ِجضٔطٔ
َّ
اٟتُّ ََ َ ُ
َرضبُو ُظ بٌَٔ ٔ ٨أٟض ٔ َِ ٥و َ٣ا ک َ َ َ
َف َٓ ٌُوا َٓت ُُوف ِّ َي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
اب ث َّ ٥أَ ََ ٣ز أَ ِػ َحابَ ُط ٓ َ َ
ا ٪فٔي أیِذٔیض ٔ َِ ٥حتي َٗا َُ َٟ ٢ض ِِ ٥ار َٓ ٌُوا َ َ

آَخ ْ ََٔل َٓتٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥جََ ٠ذ أَبُو بَ ِْکٕ فٔي ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔأَ ِر َبٌٔي َن ث ُ ََّ ٥جََ ٠ذ ًُ َ٤زُ أَ ِر َبٌٔي َن َػ ِذ ّرا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ََ ٣ارتٔطٔ ث ُ ََّ ٥جََ ٠ذ ثَ َ٤أ٧ي َن فٔي ٔ ٔ
ث ُ ََّ ٥جََ ٠ذ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪ا َِ ٟح َّذیِ ٔ ٩کَِٔ ٠یض ٔ َ٤ا ثَ َ٤أ٧ي َن َوأَ ِر َبٌٔي َن ث ُ َّ ٥أَث ِ َب َت ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ا َِ ٟح َّذ ث َ َ٤أ٧ي َن

انب رسح ،دبعارلنمح نب دبعادیمحل ،لیقع ،انب َھاب ،رضحت دبعارلنمح نب االزرہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوزفہنینحںیماکیرشایبالایایگآپےناکییھٹماخکاسےکرہچےرپڈاؽدیرھپ
اےنپاحصہبوکرفام ایوتاوہنں ےناےنپوجوتںےساےس امراافروجوتںےکالعفہاؿےک اہوھتںںیمھچکںیہناھتاہیںکتہک یبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک اہھت ااھٹ ول وت اوہنں ےن اہھت ااھٹ ےیل بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت
وہیئگ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رشاب یک دح اچسیل وکڑے اگلےئ رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک دفرالختف
ےک ادتبایئ اایؾ ںیم اوہنں ےن  =6وکڑے اگلےئ رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن دفونں دحفں رپ لمع رکےت وہےئ
اچسیلوکڑےافر=6وکڑےامرےرھپرضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعےنایسوکڑےرقمرےیک۔
رافی  :انبرسح،دبعارلنمحنبدبعادیمحل،لیقع،انبَھاب،رضحتدبعارلنمحنباالزرہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمدحاجریرکےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
دجسمںیمدحاجریرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1076

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،ػذٗہ ابْ ٩اٟذ ،طٌیثي ،زَفب ٩ویث٤ہ ،حرضت حٜی ٥ب ٩حزا٦

َُف بِ َٔ ٩وث َٔیَ ٤ة ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَإ ٦أََّ٧طُ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َح َّذثَ َ٨ا َػ َذ َٗ ُة َی ٌِنٔي ابِ ََْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ُّ
اٟظ ٌَ ِیثٔ ُّي ًَ ِ ٩ز َ َ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪ی ُِش َت َ٘ا َد فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َوأَ ِ ٪تُ ِ٨ظَ َذ ٓ ٔیطٔ اْلِ َ ِط ٌَ ُ
ار َوأَ ُِ ٪ت َ٘ َأ ٓ ٦یطٔ ا ُِ ٟح ُذودُ

اشہؾ نبامعر،دصہقانباخدل ،شعتبی،زرفنب فنبمہ ،رضحت میکحنب زحاؾرفامےتںیہ ہک یبنرکمی یلصاہلل ہیلعفآہل فملس ےنعنم
رفامایہکاسابتےسہکدجسمےکادنراصقصایلاجےئافراسےسدجسمےکااعشراگےئاجںیئافردجسمںیمدحفداقمئیکاجںیئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقانباخدل،شعتبی،زرفنبفنبمہ،رضحتمیکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحںیمرہچہرپامرےناکایبؿ
ابب  :زساؤںاکایبؿ
دحںیمرہچہرپامرےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1077

راوی  :ابوکا ،١٣ابوًوا٧ہ٤ً ،ز اب ٩ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْض َب أَ َح ُذ َُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی َّت ٔ ٙا َِ ٟو ِج َط
َٗا َ ٢إٔذَا َ َ
اوباکلم،اوبوعاہن،رمعانباوبہملس،،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکبجمتیسکوکامرےوطبردحےکایوطبراتدبیوترہچہرپامرےنےسےچب۔
رافی  :اوباکلم،اوبوعاہن،رمعانباوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعتریاکایبؿ

ابب  :زساؤںاکایبؿ
زعتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1078

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث ،یزیذ ب ٩ابوحبیب ،بٜيَبً ٩بذاہلل ب ٩اطخ ،س٠امی ٪ب ٩یشارً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩جابز ب٩
ًبذاہلل ،ابوبزدہ،

أَ َِْ َ َََ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩ب ُ َٜي َِ ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ْش
اَ ٪ی ُ٘و ُ ََ ٢یُ ِح َُ ٠ذ ٓ َِو َٔ ِ ًَ ٚ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َد َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َجََ ٠ذا ٕ
ت إ ٔ ََّ فٔي َح ٓ ٕذ ُٔ ٩ِ ٣ح ُذود ٔاہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینباوببیبح،ریکبنبدبعاہللنباجش،امیلسؿنباسیر،دبعارلنمحنباجربنبدبعاہلل،اوبربدہےسرفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایرکےتےھتہکاہللاعتیلیکدحفدںیمےسیسکدحےکالعفہوطبراتدبییسکوکدسوکڑفں
ےسزایدہوکڑےہنامرےاجںیئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینباوببیبح،ریکبنبدبعاہللنباجش،امیلسؿنباسیر،دبعارلنمحنباجربنبدبعاہلل،اوبربدہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زساؤںاکایبؿ
زعتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1079

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،بٜيَب ٩اطخ ،س٠امی ٪ب ٩یشارً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩جابز ،ابوبزدہ انؼاری،

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِْ ٤زو أَ َّ ٪ب ُ َٜي ِ ََ بِ َ ٩اْلِ َ َط ِّخ َح َّذث َ ُط ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي
ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّذثَطُ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا بُزِ َد َة اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ِک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
َی ُ٘و ََُ ٓ ٢ذ َ َ

ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،ریکبنباجش،امیلسؿنباسیر،دبعارلنمحنباجرب،اوبربدہااصنریےسیہیدحثیرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،ریکبنباجش،امیلسؿنباسیر،دبعارلنمحنباجرب،اوبربدہااصنری،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اجؿےکدبہلاجؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
اجؿےکدبہلاجؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1080

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لءً ،بذاہلل ،اب٣ ٩وسيًَّ ،ي ب ٩ػاٟح ،س٤اک ب ٩رحب ،حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حرضت
ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
رح ٕب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ئ َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩
وسي ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َقیِوَ َة َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟـٔيَ ٔ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َقیِوَ َة ََٓ َ َ
َقیِوَ ُة َوا٨َّ ٟـٔيَُ َوک َ َ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪ا٨َّ ٟـٔيَُ أَ ِ َ
ا ٪إٔذَا َٗ َت ََ ١ر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
رش َٖ َٔ ُ ٩ِ ٣
اَ ُ ٪

َقیِوَ َة ُٓود ٔ َی بٔٔ٤ائَةٔ َو ِس َٕ ٩ِ ٣ٔ ٙت ِ٤ز ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا بٌُ َٔث أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُٗتٔ َ ١بٔطٔ َوإٔذَا َٗ َت ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا٨َّ ٟـٔيَ ٔ َر ُج َّل َٔ ُ ٩ِ ٣

َّ
َقیِوَ َة َٓ َ٘اُٟوا ا ِد َٓ ٌُو ُظ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َن ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٓ َ٘اُٟوا بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َسَ َٗ ٥َ ٠ت ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا٨َّ ٟـٔيَ ٔ َر ُج َّل َٔ ُ ٩ِ ٣

و٪
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِو ُظ َٓ َ٨زََِ ٟت َوإ ٔ َِ ٪ح ََ ٤ِ ٜت َٓا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ِ ٥بٔا ِِ ٔ ٟ٘ش ٔم َوا ِِ ٔ ٟ٘ش ُم اُِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص ث ُ ََّ٧ ٥زََِ ٟت أَ َٓ ُح ٥َ ِٜا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة یَ ِب ُِ َ
َ
و ٪أ ٨َّ ٟب ِّي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل٦
َقیِوَ ُة َوا٨َّ ٟـٔيَُ َجٔ٤ی ٌّا َٔ ٩ِ ٣و َٟذٔ َص ُ
ار َ
َٗا َ ٢أبُو َدا ُود ُ َ
دمحمنبالعء،دبعاہلل،انبومیس،یلعنباصحل،امسکنبرحب،رضحترکعہمریضاہللاعتیلہنعرضحتانبابعسریضاہللاعتیل
ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک (وہیدویں ےک) دفےلیبق ونبرقہظی افر ونبریضن ےھت۔ ونبریضن ،رقہظی ےس زایدہ زعمز
ےھت۔سپبجونبرقہظیاکوکیئآدیمونبریضنےکیسکآدیم وکلتقرکداتیوتفہاساکدبہلںیملتقایکاجاتافربج ونبریضناکوکیئآدیم
ونبرقہظیےکیسکآدیموک لتق رکداتیوتفہ دفہیددیاتیوس فقسوجھکر۔بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وکیبن انبرکوعبمث ایکایگ
وت اس فتق ونبریضن ےک یسک آدیم ےن ونبرقہظی ےک اکی آدیم وک لتق رکدای اھت ونبرقہظی ےک ولوگں ےن اہک ہک اقلت وک رامرے وحاہل
رکف مہ اےس لتق رکںی ےگ ونبریضن ےن اہک ہک رامرے افر اہمترے درایمؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلصیف رکںی ےگ فہ بس ےک
َ َ َ ْ ُ یت َبه
کْح َ ْ ُ ْم ِثلْق ِ ْص ِط ہک بج آپ
کَح ف ْ
بس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت ہی آتی رابرہک انزؽ وہیئ۔ َف ِإ ْؿ ْ َ
ہلصیفرکںیوتاؿےکدرایمؿااصنػےسہلصیفرکںی۔افرااصنػہیےہہکاجؿےکدبہلاجؿامریاجےئرھپاسےکدعبہیآتی
فَ
ک
ْ
ح
ن
ی
ُ
ْ
ع
ُ
َ
َ
ل
َ
انزؽوہیئَ ،،أ ماِله ِ ِ َّی ِة ْ و َؿ۔ایکہیاجتیلہےکمکحوکدنسپرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،دبعاہلل،انبومیس،یلعنباصحل،امسکنبرحب،رضحترکعہمریضاہللاعتیلہنعرضحتانبابعسریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابپایاھبیئےکرجؾںیمےٹیبوکایاھبیئوکںیہنڑکپااجےئاگ
ابب  :دتیاکایبؿ
ابپایاھبیئےکرجؾںیمےٹیبوکایاھبیئوکںیہنڑکپااجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1081

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧صً ،بیذاہلل اب ٩ایاد ،ایاد ،حرضت ابور٣ثہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إٔیَاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا إٔیَا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َ ٍَ ٣أَبٔي ِ َ ٧ح َو أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي

ک َص َذا َٗا َ ٢إ ٔی َو َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٗا ََ ٢حً٘ا َٗا َ ٢أَ ِط َض ُذ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْٔ ٢لَبٔي ابَِ ُ٨
بٔطٔ َٗا ََٓ ٢ت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿاحَّٔا ٔ ٩ِ ٣ثَ ِبتٔ َط َبهٔي فٔي أَبٔي َو َٔ ٩ِ ٣ح ٕٔ ٔ ٠أَبٔي ًََّ َ َّي ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط ََ
َخی
َی ِحنٔي ًََِ ٠ی َ
َقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ َتز ٔ ُر َواز َٔر ْة و ٔ ِز َر أ ُ ِ َ
ک َو ََ َت ِحنٔي ًََِ ٠یطٔ َو َ َ

ادمح نب ویسن،دیبع اہلل انب ااید ،ااید ،رضحت اوبر،ہث ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک ںیم اےنپفادل ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکرطػالچ رھپروسؽارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنریمےفادل ےس رفامایہیریتا اٹیبےہ؟اوہنں ےن اہکربیک
ہبعکمسقریمایہےہآپےنرفامایہکایکفایعق؟اوہنںےناہکہکںیموگایہداتیوہںہکسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہ
ئ
دیریمےفادلےسریمیاشمتہبوکد ےتھکوہےئافرریمےفادلیکمسقرپہکہیریمااٹیبےہرھپآپےنرفامایہکربخدارہنوتاس
خیہک
ےکانگہرپافرہنفہریتےانگہرپڑکپااجےئاگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیزپیھ۔ َف َل َ رن ُِر َفا ِز َر ٌةفِزْ َر ُأ ْ َر
وکیئااسنؿیسکدفرسےےکانگہاکوبھجںیہنااھٹےئاگ۔
رافی  :ادمحنبویسن،دیبعاہللانبااید،ااید،رضحتاوبر،ہثریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکارگاصبحقحوکوخؿاعمػرکےناکمکحدےوتایکےہ؟
ابب  :دتیاکایبؿ
احمکارگاصبحقحوکوخؿاعمػرکےناکمکحدےوتایکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1082

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚحارث بٓ ٩ـی ،١سٔیا ٪ب ٩ابواٌٟوجاء ،حرضت ابورشیح اٟخزاعي
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٟحارٔ ٔ
ئ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ا ِِ ٌَ ٟو َجا ٔ
ث بِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ١سٔ َِی َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ار إ ٔ ِح َذی ث َ ََل ٕث إ ٔ َّ٣ا أَ ِ٪
یب بٔ َ٘ ِت ٕ ١أَ ِو َْ ِب َٕٓ ١إُٔ َّ ٧ط َی ِخ َت ُ
رشیِ ٕح ا ُِ ٟخزَاعٔ ِّي أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أ ُ ٔػ َ
ًَ ِ ٩أَبٔي ُ َ
َی ِ٘ َت َّؽ َوإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ی ٌِ ُٔ َو َوإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪یأ ِ ُْ َذ ِّ
اب
اٟذ َی َة َٓإ ٔ ِ ٪أَ َرا َد اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓخ ُُذوا ًََّ َي َی َذیِطٔ َو َ ٩ِ ٣ا ًِ َت َذی َب ٌِ َذ ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َُ ٠ط ًَ َذ ْ

أَْ ٔ ٟی٥

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب ااحسؼ ،احرث نب لیضف ،ایفسؿ نب اوباوعلاجء ،رضحت اوبرشحی ازخلایع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجصخشرپلتقاییسکوضعےکےنٹکیکم تبیآزپیوتاےسنیتابوتں
ںیمےسیسکاکیاکاایتخرےہاکیہیہکاصقصےلےل۔دفرسےہیہکاعمػرکدے۔رسیتےہیہکدتیفوصؽرکےل۔افر
ارگفہ وکیئوچیھتابتاایتخررکاناچےہاؿنیتےکالعفہوتاسےکدفونںاہھتڑکپول۔افروجاسےکدعبدحےساجتفزرکےوتاس
ےکفا ےطدردانکذعابےہ)۔
رافی  :ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب ااحسؼ ،احرث نب لیضف ،ایفسؿ نب اوباوعلاجء ،رضحت اوبرشحی ازخلایع ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
احمکارگاصبحقحوکوخؿاعمػرکےناکمکحدےوتایکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1083

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًیً ،١بذاہلل ب ٩بْک بً ٩بذاہلل ٣زِيً ،لاء ب ٩ابو٣ی٤و٧ہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ْک بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَِ ٔ ُّي ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

اؾ إ ٔ ََّ أَ ََ ٣ز ٓ ٔیطٔ بٔا ٌَِِٔ ٟو ٔ
َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠رٓ ٔ ٍَ إَِٔ ٟیطٔ َط ِی ْئ ٓ ٔیطٔ ٗ ٔ َؼ ْ

ومیسنباامسلیع،دبعاہلل نبرکب نبدبعاہلل زمین،اطعء نب اوبومیمہن،رضحتاسن نب امکلریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ ہک ںیم

ےن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ںیہنداھکیہک وکیئ اصقص اکدقمہم آپ ےکاپس آای  رگ ہیہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
اسںیماعمیفرکےنیکرتبیغدےتی۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاہللنبرکبنبدبعاہللزمین،اطعءنباوبومیمہن،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
احمکارگاصبحقحوکوخؿاعمػرکےناکمکحدےوتایکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1084

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي صُ َزیِ َز َة َٗا َُٗ ٢تٔ ََ ١ر ُج َْ ًََّ ١ي ًَ ِض ٔذ
َّ
َّ
َ ١یا َر ُسو َ٢
َفٓ ٔ ٍَ ذََ ٔ ٟ
ک إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذٓ ٌََ ُط إلٔ َي َول ٔ ِّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠
اَ ٪ػادّٔٗا ث ُ ََّ َٗ ٥ت َِ ٠ت ُط َد ََِْ ٠ت
اہللٔ َواہللٔ َ٣ا أَ َر ِد ُت َٗ ِت َُ ٠ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ٟٔ ٥َ ٠ول ٔ ِّي أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َّم ذَا اِ ٨ِّ ٟش ٌَةٔ
اَ ٨َّ ٟار َٗا ََ َٓ ٢خََّّي َسبٔی َُ ٠ط َٗا ََ ٢وک َ َ
اِٜ٣َ ٪تُوّٓا بِٔ ٔ ٨ش ٌَ ٕة ٓ َ َ
َْخ َد َی ُح ُّز ن ِٔش ٌَ َت ُط ٓ َُش ِّ َ
امثعؿ نب اوبہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکزامہنںیماکیآدیملتقرکدایایگوتآپےناسےکاقلتوکوتقمؽےکفراثءےکوحاےلرکدایاقلتےنہکاگلہکایروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس دخایک مسق ںیم ےناس ےک لتق اک ارادہ ںیہن ایک اھت۔ وتروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وتقمؽےک
فراثءےسرفامایہکدوھکیارگہیاچسےہرھپمتےناےسلتقرکدایوتمتآگںیمدالخوہےگ۔رافیےتہکںیہہکسپاسےناقلتاک
راہتس وھچڑ دای۔ اقلت ےک دفونں ابزفں ومستں ےس دنبےھ وہےئ ےھت وت فہ اےنپ ومستں وک اتٹیسھگ وہا الکن ذہلا اس اک انؾ ، ،ذفالتصعة، ،
ہمستفاالزپایگ۔

رافی  :امثعؿنباوبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
احمکارگاصبحقحوکوخؿاعمػرکےناکمکحدےوتایکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1085

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہ حبظَّم ،یحیي ب ٩سٌیذً ،وٖ ،ح٤زہ ابوً٤زو ًائذی ً٤٘٠ہ ب ٩وائ ،١حرضت وائ ١ب٩
ححز

َّم َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َح َّذثَ َ٨ا َح ِ٤زَةُ أَبُو ًُ ََ ٤ز ا ٌَِ ٟائ ٔ ٔذ ُّی َح َّذثَنٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
رس َة ا ُِ ٟحظَ ٔ ُّ
 ١بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ ٔجی َئ ب ٔ َز ُج َٕٗ ١ات ٕٔ ١فٔي ًُُٔ٘٨طٔ اِ ٨ِّ ٟش ٌَ ُة
ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َُ ٩وائ َٕٔ ١ح َّذثَنٔي َوائ ٔ ُ
َٗا َََ ٓ ٢ذ ًَا َول ٔ َّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَ َت ٌِ ُٔو َٗا ََٗ ََ ٢ا َ ٢أَ َٓ َتأ ِ ُْ ُذ ِّ
َٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِ َص ِب بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َولَّي
اٟذ َی َة َٗا ََٗ ََ ٢ا َ ٢أَ َٓ َت ِ٘ ُت ُ
َٗا َ ٢أَ َت ٌِ ُٔو َٗا ََٗ ََ ٢ا َ ٢أَ َٓ َتأ ِ ُْ ُذ ِّ
ک إ ٔ ِ٪
ا ٪فٔي اٟزَّابٔ ٌَ ٔة َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
اٟذ َی َة َٗا ََٗ ََ ٢ا َ ٢أَ َٓ َت ِ٘ ُت ُ
َٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِصَ ِب بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ًَٔ َِو َت ًَ ِ٨طُ یَبُو ُئ بٔإٔثِٔ٤طٔ َوإٔث ِ َٔ ٥ػاح ٔبٔطٔ َٗا ٌََََٔ ٓ ٢ا ًَ ِ٨طُ َٗا ََٓ ٢أََ٧ا َرأَیِ ُت ُط َی ُح ُّز اِ ٨ِّ ٟش ٌَ َة
حتش
دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ می ،ییحی نب دیعس ،وعػ ،زمحہ اوبرمعف اعذئی ہمقلع نب فالئ ،رضحت فالئ نب رجح رفامےت ںیہ ہک ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساھتہکاکی اقلتآدیمسجیکرگدؿںیم ہمستزپاوہااھتالایایگفالئرفامےتںیہہکسپ
وتقمؽ ےک فارث وک البای ایگ افر رفامای ہک وت اےس اعمػ رکات ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ ےن رفامای ہک رھپوت دتی ےنیل ےک ےیل ایتر
ےہ؟ اس ےن اہکہک ںیہن رفامای ایک وت اےس لتقرکے اگ؟ اہک ہکاہں رفامایہک رھپ اےس ےل اج بج فہفاسپ اجےن ےک ےیل ڑما وتآپ
ےنرفامایہکایکوتاعمػرکات ےہ؟اسےناہکںیہنرھپرفامایہکایکوتدتیا اتےہ؟اہکہک ںیہن،رفامایایکوتلتقرکےاگ اہکہکاہں۔
رفامای ہک ااھچ رھپ اےس ےل اج بج وچیھت رمہبت یھب ااسی وہا وت آپ ےن رفامای ہک دھکی ارگ وت اےس اعمػ رکدے وت ہی اےنپ افر وتقمؽ
دفونںاکوبھجااھٹےلاگ۔فالئےتہکںیہہکرھپاسےناعمػرکدایںیمےناےس(اقلتوکداھکی)ہکہمستاتٹیسھگاجراہاھت۔

حتش
م
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ ی،ییحینبدیعس،وعػ،زمحہاوبرمعفاعذئیہمقلعنبفالئ،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1086

راوی ً :بذاہلل ب٤ً ٩ز ،یحیي ب ٩سٌیذ ،جا ٍ٣بْ٣ ٩ط٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١وائ ١ب ٩ححز

رس َة َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َجا ٔ ٍُ ٣بِ َُْ ٣َ ٩طٕ َح َّذثَنٔي ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َُ ٩وائ ٕٔ١
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
دبعاہللنبرمع،ییحینبدیعس،اجعمنبرطم،ہمقلعنبفالئ،فالئنبرجحےساسدنسےساسینعمیکدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبرمع،ییحینبدیعس،اجعمنبرطم،ہمقلعنبفالئ،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکارگاصبحقحوکوخؿاعمػرکےناکمکحدےوتایکےہ؟
ابب  :دتیاکایبؿ
احمکارگاصبحقحوکوخؿاعمػرکےناکمکحدےوتایکےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1087

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩وٖ كائيً ،بذاٟ٘ذوض ب ٩ححاد ،یزیذ بً ٩لاء واسلی ،س٤اک ،حرضت ً٤٘٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٩
وائ ١اپ٨ے واٟذ

ٖ َّ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ض بِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ٩
اٟلائ ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ُِّ ُ٘ ٟذو ٔ
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َٔ ٩وائ ٔ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح َبش ٕ ٓٔي َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َٗ َت َ ١ابِ َ ٩أَخٔي َٗا َ٢
َ
ک
َفأَیِ َت إ ٔ ِ ٪أَ ِر َس ُِ ٠ت َ
ض َو ٥َِ ٟأُرٔ ِد َٗ ِت َ٠طُ َٗا ََ ٢ص َِ ٟ ١
ْضبِ ُت َرأِ َس ُط بٔا َِٟٔأ ِ ٔ
َِ ٛی َ
َک َْ ٣
ٕ َٗ َت َِ ٠ت ُط َٗا ََ َ ٢
ا ٢تُ َؤ ِّدی دٔیَ َت ُط َٗا ََٗ ََ ٢ا َ ٢أ َ َ
َ
َْخ َد بٔطٔ َ ٔ ٟی ِ٘ ُت َُ ٠ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ک ی ٌُِ ُلوَ َ ٧
اض َت ِح َ ٍُ ٤د ٔ َی َت ُط َٗا ََٗ ََ ٢ا ََ ٤ََ ٓ ٢وأٟی َ
َت ِشأ ُ ٢اَ ٨َّ ٟ
ک دٔیَ َت ُط َٗا ََٗ ََ ٢ا ََّ ٔ ٟ ٢رل ُج ِٔ ُْ ١ذ ُظ ٓ َ َ

َ ١ح ِی ُث َی ِش َِ َٗ ٍُ ٤و َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ذَا ٓ َُ٤زِ ٓ ٔیطٔ َ٣ا ٔطئ َِت
اِ ٣ٔ ٪ث َُ ٠ط ٓ ََب َ َّ ٠بٔطٔ اَّ ٟز ُج ُ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط إ ٔ َِ َٗ ٪ت َُ ٠ط ک َ َ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ٢
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہلل َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔس ُِ ٠ط َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة َد ًِ ُط یَبُو ُئ بٔإٔث ِ َٔ ٥ػاح ٔبٔطٔ َوإٔثِٔ٤طٔ ٓ ََیُٜو ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ

َٓأ َ ِر َس َُ ٠ط
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حذیث 1088

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا٣ ،ٚح٤ذ ب ٩جٌرف ب ٩زبيَ ،زیادہ ب ٩ؿ٤يَہ ،و٫ب ب ٩بیا ،٪اح٤ذ ب٩
سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہب ،حرضت رعوہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩زبيَ اور حرضت زبيَ جو زیاد ب ٩سٌذ ب ٩ؿ٤زہ اٟشَّ٠م ٛے
باپ اور دادا ت٬ے

رف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َٗا َ٢
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ َٓ ٙح َّذثَنٔي َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اٟـ َ٤ز ٔ َّی ح و أَ َِْ َ َََ٧ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕ ٪وأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي
َسُ ٌِ ٔ٤ت زٔیَا َد بِ َُ ٩ؿ َ٤ي ِ ََ َة ُّ
رف أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤زٔیَا َد بِ ََ ٩س ٌِ ٔذ بِ ُٔ ٩ؿ َ٤ي ِ ََ َة
ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ

ََّم َو َص َذا َحذ ُ
وسي َو َج ِّذظ ٔ َوکَاَ٧ا َطض ٔ َذا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اٟشَّ ٔ ٠
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٣ُ ٢
ُّ
ٔیث َوصِبٕ َوص َُو أَ َت ُ ٥یُ َح ِّذ ُث ُ ِ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َِ ٨ی ّ٨ا ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َي َحذٔیثٔ َوصِبٕ أَ َِ ٣ُ ٪ح ِّ ٥َ ٠بِ ََ ٩ج َّثا ََ ٣ة َّ
اِ ٠ٟیثٔ َّي َٗ َت ََ ١ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِط َح ٍَ فٔي ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
َاَ ٪و َتَ َ َّ٥َ ٠
َوذََ ٔ ٟ
ک أَ َّو ُُٔ ٢ي ََ ٕ َٗ َضي بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠تَ َ ََّ ًُ ٥َ ٠ی ِی َُ ٨ة فٔي َٗ ِت ٔ ١اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي ْٔلَُ َّ ٧ط ََٔ ُ ٩ِ ٣لٔ َ

ات َو َٛث ُ ََ ِت ا ِٟخ ُُؼو َُ ٣ة َو َّ
َ
اُ َِ ٠ٟم َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َار َتٔ ٌََ ِت اْلِ َ ِػ َو ُ
وَ ٣ُ ٪ح ِّْٔ ٥ٕ ٠لََّ٧طُ ٔ٨ِ ْٔ ٩ِ ٣ذ َٖٔ ٓ ِ
َق َُ بِ َُ ٩حاب ٔ ٕص دُ َ
اْلِ ِ َ
َّ
َح ٔب َوا ُِ ٟحز ِ ٔ٣َ ٪ا أَ ِد َْ َ١
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًُ َی ِی َُ ٨ة أَ ََ َت ِ٘ َب ُ
 ١ا ِِٟٔيَََ َٓ َ٘ا ََ ًُ ٢ی ِی َُ ٨ة ََ َواہللٔ َحتي أ ُ ِدْٔ ََ ًََّ ١ي ن َٔشائٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ ٟ
ات َو َٛث ُ ََ ِت ا ِٟخ ُُؼو َُ ٣ة َو َّ
اُ َِ ٠ٟم َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًُ َی ِی َُ ٨ة أَ ََ
ًََّ َي ن َٔشائٔي َٗا َ ٢ث ُ َِّ ٥ار َتٔ ٌََ ِت اْلِ َ ِػ َو ُ
ک أَی ِّـا إلٔ َي أَ َِ َٗ ٪اَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَنٔي َِ ٟی ٕث ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ُِ َٜ ٣یتٔ َِْ ٠ًَ ١یطٔ ٔط َّْ ٜة َوفٔي یَ ٔذظ ٔ َدرٔ َٗ ْة
 ١ا ِِٟٔي َ ََ َٓ َ٘ا ََ ًُ ٢ی ِی َُ ٨ة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َت ِ٘ َب ُ
َّ
آَخ َصا ا ِسن ُ ِن ا َِ ٟی ِو َ٦
َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي  ٥َِ ٟأَ ٔج ِذ ٤َ ٔ ٟا ٓ ٌََ ََ ١ص َذا فٔي ُ َّ
رف ٔ ُ
َفم ٔ َي أَ َّو َُ ٟضا َٓ ََ َ ٨
َغة ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَ ٣َ ٔ ٦ث َّل إَٔ َُ َ٤ّ ٨ا َو َر َد ِت َ ُ

ک فٔي َب ٌِ ٔف
و ٪إٔذَا َر َج ٌِ َ٨ا إلٔ َي ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َوذََ ٔ ٟ
و ٪فٔي ٓ َِورَٔ٧ا َص َذا َو َْ ُِ ٤ش َ
َوَُي ِّ َِ ُ َّذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٤ِ َْ ٥َ ٠ش َ
َط ٔ
ض َٓ ٥َِ ٠یَزَاُٟوا َحتَّي َت َخ ََّ ٠ؽ َٓ َحََ ٠ص بَي ِ َن َی َذ ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ٖ ا٨َّ ٟا ٔ
أَ ِسَٔارٔظ ٔ َو َُ ٣ح َِّ ٥ْ ٠ر ُج ْ ١كَؤی ْ ١آ َد َُ ٦وص َُو فٔي َ َ

رف
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ ِی َ٨ا ُظ َت ِذ ٌََ ٣ا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي َٗ ِذ ٓ ٌََُِ ٠ت َّأ ٟذی بَ ََ َِ ٠
وب إلٔ َي اہللٔ َت َب َار َک َو َت ٌَال َي ٓ ِ
ک َوإِِّٔي أَتُ ُ
َاس َت ِِ ٔ ِ
َغة ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَّ ٔ ٦
رف
ک فٔي ُ َّ
اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١لٔي یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ َت َِ ٠تطُ بٔ ٔش ََلح ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ ََ ٥ت ِِ ٔ ِ
َّ
َ ٤ُ ٔ ٟح ِّ ٥ٕ ٠بٔ َؼ ِو ٕ
ْط ٔ
ٖ رٔ َدائٔطٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٓ ٙزَ ًَ َِ َٗ ٥و ُُ ٣ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ت ًَا َٕ ٢زا َد أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘ َاَ ٦وإَّٔ٧طُ ََ ٟی َتَ٠قي دُ ُ٣و ًَ ُط ب ٔ َ َ
َّ
َّ
ک
رف َُ ٟط َب ٌِ َذ ذََ ٔ ٟ
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِس َت ِِ َ َ
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وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے ہینیع۔ ایک مت دتی فوصؽ ںیہن رکےت؟ وت ہینیع ےن رھپ ایس رطح اہک وت اکی
م
آدیم ڑھکا وہایگ ےسج کتیل اہک اجات اھت اس ےک افرپ اےہ ہ اھت افر اہھت ںیم ڈاھؽ یھت اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
محل
کشیب ںیم م ےک لتق یک ادتباےئ االسؾ ںیم وساےئ اس ےک وکیئ  لاؽ ںیہن اپات ہک ےسیج ھچک رکبایں اپین ےک اھگٹ رپ آںیئ وت اس
ںیمےسیلہپوکریتام ردایوتیلھچپبسرکبایںاھبگںیئگآجاکیرطہقیاقمئرکںیافرلکاےسدبؽدںیوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکاچپسافٹنیفاوفلرافراچپساسفتقبجمہدمہنیفاسپولںیٹافرہیفاہعقیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
محل
ضعبرفسفںںیمشیپآای۔ م اکیدرازاقتم،دنگیمرتگنفاالااسنؿاھتافرفہولوگںےکاکیانکرےوکاھٹیبوہااھتسپولگ
لسلسمےھٹیبرےہاہیںکتہکفہالکنافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمآرکھٹیبایگافراسیکآںیھکنلسلسمہہبریہ
ںیھت اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ںیم ےن وج اکؾ ایکاسیک االطع آپ وک چنہپیئگ افرکشیب ںیم اہلل اعتیل ےس وتہب
رکاتوہںسپآپریمےفا ےطاہللےسرفغمتیکداعےئجیکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
محل
ےنرفامایہکایکوتےناےس ادتباےئاالسؾ ںیماےنپاےہ ہ ےسلتق رکدای؟اےاہلل م یکرفغمتہنرفامےیئ دنلبآفازےسآپ ےن
محل
رفامای۔ اوبہملس ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف یھب ایک ہک م ڑھکا وہا افر فہ اےنپ آوسن اینپ اچدر ےک انکرے ےس وپاتھچن اجات اھت انب

ااحسؼےتہکںیہاسیکوقؾاکایخؽاھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکدعباسیکرفغمتیکداعرفامیئ۔
رافی  :ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب ااحسؼ ،دمحم نب رفعج نب زریب ،زایدہ نب ریمضہ ،فبھ نب ایبؿ ،ادمح نب دیعس ہداین ،انب
فبہ،رضحترعفہریضاہللاعتیلہنعنبزریبافررضحتزریبوجزایدنبدعسنبرمضہایملسلےکابپافرداداےھت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقدمعںیمفارثوتقمؽدتیےلاتکسےہ
ابب  :دتیاکایبؿ
لتقدمعںیمفارثوتقمؽدتیےلاتکسےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1089

راوی ٣ :شذد ب٣ ٩رس٫ذ ،یحیي ب ٩سٌیذ ،اب ٩ابوذئب ،سٌیذب ٩ابوسٌیذ ،حرضت ابورشیح الٌٜبي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رس َص ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ُد بِ ُِ َ ٣ُ ٩
ْش ُْزَا ًَ َة َٗ َت ِ٠ت َُِ ٥ص َذا ا َِ٘ ٟت ٔی َ ٩ِ ٣ٔ ١ص َُذیِ ٕ١
أَبَا ُ َ
رشیِ ٕح ا ِل َٔ ٌِ ٜب َّي َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ إٔ ٥ِ َُّٜ٧یَا ََ َ ٌِ ٣

َوإِِّٔي ًَاُٗٔ ُ٠ط ٓ ََُٗ ٩ِ ٤تٔ َُ َٟ ١ط َب ٌِ َذ ََ٘ ٣ا َٟتٔي َص ٔذظ ٔ َٗت ٔی َْٓ ١أ َ ِصُ ُ٠ط بَي ِ َن ْٔي َ ََ َتي ِ ٔن أَ َِ ٪یأ ِ ُْ ُذوا ا ِ ١َ ِ٘ ٌَ ٟأَ ِو َی ِ٘ ُتُ٠وا

دسمد نب رسم ،دھ ،ییحی نب دیعس ،انب اوبذبئ ،دیعسنب اوبدیعس ،رضحت اوبرشحی ایبعکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ہکاےرگفہزخاہع۔ایکمتےناسوتقمؽوکوجذہلیہلیبقاکاھتلتقایکےہافرکشیبںیماساک
اعلقوہں(ینعیاسیکدتیںیمدولاؤںاگ)سپآجےکاسوتقمؽےکابرےںیمریمیوگتفگےکدعبسجاکیھبوکیئوتقمؽوہوت
اسےکفراثءوکدفاایتخرںیہہکفہدتیےلںیلایاےساصقصںیملتقرکدںی۔
رافی  :دسمدنبرسم ،دھ،ییحینبدیعس،انباوبذبئ،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرشحیایبعکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقدمعںیمفارثوتقمؽدتیےلاتکسےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1090

راوی ً :باض ب ٩وٟیذ ،اوزاعي ،یحیي  ،اح٤ذ ب ٩ابزاہی ،٥ابوداؤد ،رحب ب ٩طذاد یحیي ب ٩ابوٛثيَ ،ابوس٤٠ہ ب٩
ًبذاٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّاض بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیذٔ بِ ٔ٣َ ٩زِ َی ٕذ أَ َِْ َ ََِٔي أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َح َّذثَنٔي َی ِحیَي ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَنٔي أَبُو
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ُ
رح ُب بِ َُ ٩ط َّذاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔيَ ٕ َح َّذثَنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
َدا ُو َد َح َّذثَ َ٨ا َ ِ

ُٓتٔ َح ِت َُ َّٜ ٣ة َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُٗ ٩ِ ٣َ ٢تٔ َُ َٟ ١ط َٗت ٔی ُْ َٓ ١ض َو ب ٔ َخي َِ ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ ٔ ٩إ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُو َدی أَ ِو ُی َ٘ا َد
َّاض ِاٛتُبُوا لٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی َُ ٩ٔ ٤ی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو َطاة ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِاٛت ُِب لٔي َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ

َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اٛتُبُوا ْٔلَبٔي َطاة ٕ َو َص َذا َُِ ٟٔى َحذٔیثٔ أَ ِح ََ ٤ذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ِاٛتُبُوا لٔي َی ٌِنٔي ُْ ِل َب َة أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ٥َ ٠

ابعسنبفدیل،،افزایع،ییحی،ادمحنباربامیہ،اوبداؤد،رحبنبدشادییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریض
اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہکم رکمہم حتف وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر رفامای ہک سج صخش اک
وکیئآدیملتقوہاوہوتاےسدفابوتںںیمےساکیاکاایتخرےہایوتفہدتیےلےلایفہاصقصانیلاچےہوتاصقصےلےلوتہی نس
رکاکیالہنمیاکآدیمڑھکاوہاافراےساوباشہاہکاجاتاھتاسےناہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےےیلہیابتھکل
دںیاتہکںیماسوکاےنپےلیبقںیمفاسپاجرکاںیہنالتبوکسں)ابعسنبفدیل(وجرافیںیہ)ےناینپدحثیںیماہکہکاوباشہےن،،
اہکک ِل ےسرمادروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہل
اک ِلاہک وتروسؽاہللےنرفامایہکاوباشہےکےیلھکل دف اامؾاوبداؤدرفامےتںیہ ْ ُ ْ
ُْْ
فملساکہبطخےہ۔
رافی  :ابعس نب فدیل ،افزایع ،ییحی  ،ادمح نب اربامیہ ،اوبداؤد ،رحب نب دشاد ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت

اوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقلتےسدتیےسےلرکرھپاےسلتقرکدایوتایکمکحےہ؟
ابب  :دتیاکایبؿ
اقلتےسدتیےسےلرکرھپاےسلتقرکدایوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1091

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادْ٣ ،ط اٟور ،ٚحش ،٩حرضت جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْط ا َِ ٟو َّر ُاَ ٚوأَ ِح َشبُ ُط ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا َْ َ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠أ ُ ًِف َٔي ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١ب ٌِ َذ أَ ِْ ٔذظ ٔ ِّ
اٟذ َی َة
ومیسنباامسلیع،امحد،رطماولرؼ،نسح،رضحتاجربنب دبعاہللریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکاسصخشوکاعمػںیہنرکفںاگوجدتیےنیلےکدعباقلتوکلتقرکدے۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،رطماولرؼ،نسح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیسکوکزرہالھکےئایالپےئافرفہرماجےئوتایکاسےساصقصایلاجےئاگ؟
ابب  :دتیاکایبؿ
وجیسکوکزرہالھکےئایالپےئافرفہرماجےئوتایکاسےساصقصایلاجےئاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1092

راوی  :یحیي ب ٩حبیب ب ٩رعبي ،كاٟب ب ٩حارث ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیذ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رعب ٔ ٕٓي َح َّذثَ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
ا َِ ٣زأَ ّة یَ ُضودٔیَّ ّة أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ اة ٕ َِ ٣ش ُ٤و َٕ ٣ة َٓأَک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َٓحٔی َئ ب ٔ َضا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ک أَ ِو َٗا ََّ َ ًََّ ٢ي َٓ َ٘ا ُٟوا أَََ
ا ٪اہللُ ُ ٔ ٟی َش َِّ ٠ل ٔک ًََّ َي ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َر ِد ُت ْٔلَ ِٗ ُتَ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأَََ ٟضا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َک َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ک َ َ
رع ُٓ َضا فٔي ََ ٟض َوا ٔ
ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َن ِ٘ ُتَ ُ٠ضا َٗا َ٤ََ ٓ ََ ٢ا زٔ ُِ ٟت أَ ِ ٔ

ییحی نب بیبح نب رعیب ،عابل نب احرث ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
وہیدہی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی زرہیلی رکبی (اکوگتش) ےل رک آیئ آپ ےن اس ںیم ےس اھک ایل
(بجزرہاکولعمؾوہایگ)وتاےسڑکپرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالایایگوتآپےناسےساسابرےںیموپاھچوت
اسےناہکہکںیمآپوکلتقرکاناچیتہیھت۔آپےنرف امایہکاہللےھجتاساکؾرپیھبکطلسمںیہنرکںیےگایرفامایہکریمےلتق
رپطلسمںیہنرکےاگاحصہبےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہاےسلتقہنرکںی؟رفامایہکںیہنرافیےتہکںیہہک
سپاسےکدعبںیمہشیمہاسزرہاکارثآپےکوسمڑوھںںیمداھکیرکاتاھت۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،عابلنباحرث،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وجیسکوکزرہالھکےئایالپےئافرفہرماجےئوتایکاسےساصقصایلاجےئاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1093

راوی  :داؤد ب ٩رطیذً ،باد بً ٩وا ،٦ہارو ٪بً ٩بذاہلل ،سٌیذ ب ٩س٠امیً ،٪باد ،سٔیا ٪ب ٩حشين ،زہزی ،سٌیذ،

ابوس٤٠ہ ،ہارو ،٪حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَبَّا ْد
َح َّذثَ َ٨ا َدا ُودُ بِ ُُ ٩ر َط ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ًَبَّادُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟوا ٔ ٦ح و َح َّذثَ َ٨ا صَ ُ
ارو ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضود ٔ أَص َِذ ِت إلٔ َي
ا ٪ابِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ وأَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢صَ ُ
ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َّ
َّ
رع َق ََ ٟضا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود َص ٔذظ ٔ أ ُ ِْ ُت
أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠طا ّة َِ ٣ش ُ٤و َّ ٣ة َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َ َ
َِ ٣ز َحبٕ ا َِ ٟی ُضودٔیَّ ُة َّاٟتٔي َس َِّ ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
داؤد نب ردیش ،ابعد نب وعاؾ ،اہرفؿ نب دبع اہلل ،دیعس نب امیلسؿ ،ابعد ،ایفسؿ نب نیسح ،زرہی ،دیعس ،اوبہملس ،اہرفؿ ،رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ہک اکی وہیدہی وعرت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس زرہیلی رکبی اک وگتش
وطبر دہہی الیئ وت آپ ےن اس ےس وکیئ رعتض ںیہن رفامای اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہہک ہی وہیدہی سج ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملسوکزرہدایاھترمبحوہشمروہیدیرسداریکنہبیھت۔
رافی  :داؤد نب ردیش ،ابعد نب وعاؾ ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،دیعس نب امیلسؿ ،ابعد ،ایفسؿ نب نیسح ،زرہی ،دیعس ،اوبہملس ،اہرفؿ،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وجیسکوکزرہالھکےئایالپےئافرفہرماجےئوتایکاسےساصقصایلاجےئاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1094

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ٬٣زی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،حرضت جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪جابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢ک َ َ
یُ َح ِّذ ُث أَ ََّ ٪ی ُضودٔیَّ ّة ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِٔ َْ ١یَ َ ََ َس َِّ ٤ت َطا ّة َِ ٣ؼَّ ٔ ٠ی ّة ث ُ َّ ٥أَص َِذ ِت َضا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َْ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّّ ٥َ ٠
اٟذ َرا ََ َٓأَک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َوأَک َ ََ ١رص ِْم ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َُ ٌَ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِار َٓ ٌُوا أَیِ ٔذیََ ٥ِ ُٜوأَ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ا َِ ٟی ُضود ٔ َّی ٔة ٓ ََذ ًَاصَا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أَ َس٤ِ ٤تٔ َص ٔذظ ٔ َّ
اٟظا َة َٗاَِ ٟت
َ
ا َِ ٟی ُضودٔیَّ ُة َ ٩ِ ٣أَ َِْ َ ََ َک َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََ ِتنٔي َص ٔذظ ٔفٔي یَذٔی ِّ ٔ ٟ
٠ذ َرا َٔ َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ َر ِد ٔ
اَ٧ ٪ب ٔ ًیا
ت إلٔ َي َذَ ٔ ٟ
ک َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت إ ٔ ِ ٪ک َ َ

است َ ََ ِح َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ٌَََٔا ًَ َِ ٨ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟی ٌَُاٗ ٔ ِب َضا َوتُ ُوف ِّ َي َب ٌِ ُف
ََٓ ٩َِ ٠ی ُ َّ
رض ُظ َوإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یَ٧ ٩ِ ُٜب ٔ ًیا ِ
اٟظاة ٔ َوا ِح َت َح ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي کَاصٔٔ٠طٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َّٔ ١أ ٟذی أَک َ ََّ ٩ِ ٣ٔ ١
ی ٩أَکَُ٠وا َّٔ ٩ِ ٣
اٟظاة ٔ
أَ ِػ َحابٔطٔ َّأ ٟذ َ

َّ
اؿ َة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ
رفة ٔ َوص َُو َِ ٣ولّي َ ٔ ٟبنٔي بَ َی َ
ِق َٔ ٪واٟظ ِ َ
َح َح َُ ٤ط أَبُو صٔ ِٕ ٨ذ بٔا ِِ َ ٟ
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَص َِذ ِت َُ ٟط َی ُضودٔیَّ ْة ب ٔ َخ ِیَ َ ََ َطا ّة َِ ٣ؼَّ ٔ ٠ی ّة ِ َ ٧ح َو َحذٔیثٔ َجابٔز ٕ َٗا َ٢

َ
َّ
ِک ِ َ ٧ح َو َحذٔیثٔ
ْش بِ ُ ٩ا ََِ َ َٟا ٔ
ٓ َََ ٤
ات بٔ ِ ُ
ئ بِ ٌِٔ ٣َ ٩زُو ٕر اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓأ ِر َس َ ١إلٔ َي ا َِ ٟی ُضودٔیَّةٔ َ٣ا َح ََٔ ٠٤ک ًََّ َي أ ٟذی َػ ٌَِ ٨تٔ ٓ ََذ َ َ
َ
ِک أَ َِ ٣ز ا ِٔ ٟح َحا َ٣ةٔ
َجابٔز َٕٓأ ََ ٣ز ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ٘ َٓ ٥َ ٠تَِٔ ٠ت َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

م
امیلسؿ نب داؤد ھرری ،انب فبہ ،ویسن ،انب َھاب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک الہ ربیخ یک
اکیوہیدی وعرت ےن ینھب وہیئ رکبی ںیم زرہ المای رھپ اےس روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس وک دہہیرکدای۔ یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رکبی یک دتس اک وگتش ایل افر اس ںیم ےس اھکای افر آپ ےک اسھت آپ ےک احصہب یک اکی امجتع ےن یھب اھکای سپ
ااچکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک اےنپ اہوھتں وک اھکےن ےس رفک ول۔ افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملسےنوہیدہیوکالبایرھپاسےساہکہکایکوتےناسرکبیںیمزرہالمایاھتاسےناہک ہکآپوکسکےناتبایآپےنرفامایہکےھجم
ریمےاہھتںیمدتسےنالتبای۔اسےناہکہکیجاہںنکیلںیمےناسےسآپےکلتقاکارادہںیہنایکاھتفہےنہکیگلہکںیمےن
اہکہکارگآپیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسںیہوتہیزرہآپوکاصقنؿ ںیہناچنہپےئاگ افرارگ آپ یبنںیہن ںیہوت مہ اس ےسراو 
احلصرکںیےگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اےساعمػرکدایافراےسزسا ںیہندیافراسرکبیےکاھکےنےکدعب
آپےکضعباحصہبااقتنؽرکےئگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرکبیےکاھکےنیکفہجےسےنچپوگلاےئافرآپوک
اوبدنہےنگنیسافررھچیےکذرہعیےسےنچپاگلےئافراوبدنہینبایبہضاکآزادرکدہالغؾاھتوجااصنراکاکیہلیبقےہ۔
م
رافی  :امیلسؿنبداؤد ھرری،انبفبہ،ویسن،انبَھاب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وجیسکوکزرہالھکےئایالپےئافرفہرماجےئوتایکاسےساصقصایلاجےئاگ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1095

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز ،ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢کَا ََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
آَخ ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي
 ١ا َِ ٟض ٔذیَّ َة َو ََ َیأِک ُ ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٘ َب ُ
 ١اٟؼَّ َذ َٗ َة َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة فٔي َِ ٣و ٔؿ ٍٕ َ َ
 ١اٟؼَّ َذ َٗ َة َزا َد َٓأَص َِذ ِت َٟطُ
 ١ا َِ ٟضذٔیَّ َة َو ََ یَأِک ُ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٘ َب ُ
ِک أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َسَ ٤ََ ٠ة َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ئ بِ ٌِٔ ٣َ ٩زُو ٕر َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َي ا َِ ٟی ُضودٔیَّةٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
ْش بِ ُ ٩ا ََِ َ َٟا ٔ
َی ُضودٔیَّ ْة ب ٔ َخ ِیَ َ ََ َطا ّة َِ ٣ؼَّ ٔ ٠ی ّة ِ َ ٧ح َو َحذٔیثٔ َجابٔز ٕ َٗا ََ ٤ََ ٓ ٢
ات بٔ ِ ُ
َ
َّ
ِک
ِک ِ َ ٧ح َو َحذٔیثٔ َجابٔز ٕ َٓأ ََ ٣ز ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ٘ َٓ ٥َ ٠تَِٔ ٠ت َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َح ََٔ ٠٤ک ًََّ َي أ ٟذی َػ ٌَِ ٨تٔ ٓ ََذ َ َ
ا ِٔ ٟح َحا ََ ٣ة
فبھنبہیقب،اخدل،دمحمنبرمع،اوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وک
اکیوہیدہیوعرتےنربیخ ںیماکیینھبوہیئرکبیدہہییک۔اجربیکدحثییکرطحیہاسوکایبؿایکےہآےگرفامایہکاسےس
رشبنباربلاءنبرعمفراالاصنریااقتنؽرکےئگآپےنوہیدہیوکالباجیھبافراسےسرفامایہکسکزیچےنےھجتاساکؾےکرکےن رپ
آامدہایک؟اجربیکرطحیہدحثیایبؿ یک۔رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدایہکوتاےسلتقرکدایایگاوہنںےنےنچپ
وگلاےناکذرکںیہنایک۔
رافی  :فبھنبہیقب،اخدل،دمحمنبرمع،اوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےناےنپالغؾوکلتقرکدایایہلثمرکدایوتاسےساصقصایلاجےئاگایںیہن؟

ابب  :دتیاکایبؿ
سجےناےنپالغؾوکلتقرکدایایہلثمرکدایوتاسےساصقصایلاجےئاگایںیہن؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1096

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادٗ ،تادہ ،حش ،٩س٤زہ
راوی ًَّ :ي ب ٩جٌذ ،طٌبہٰ ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِ ٔذ َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َِ ًَ ١ب َذ ُظ َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َو ََ ٩ِ ٣ج َذ ََ ًَ ِب َذ ُظ َج َذ ًِ َ٨ا ُظ

یلع نب دعج ،ہبعش ،ومٰیس نب اامسلیع ،امحد ،اتقدہ ،نسح ،رمسہ ےس اس ےک دنس ےس ایس ےکلثم رمفی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن اےنپ الغؾ وک لتق ایک اھت وت مہ اس اصقص ںیم لتق رکدںی ےگ افر سج ےن اےنپ الغؾ وک دجع
ایک۔(انکاکؿ،فریغہاکےٹ)وتمہیھباےسدجعرکںیےگ۔
رافی  :یلعنبدعج،ہبعش،ومٰیسنباامسلیع،امحد،اتقدہ،نسح،رمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
سجےناےنپالغؾوکلتقرکدایایہلثمرکدایوتاسےساصقصایلاجےئاگایںیہن؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1097

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيٌ٣ ،اذب ٩ہظا ٦حرضت ٗتادہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي

َّ
َِک ِٔ ٣ث ََ ١حذٔیثٔ ُط ٌِ َب َة َو َح َّ٤اد ٕ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َر َوا ُظ أَبُو َدا ُو َد َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َْ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠صي ًَ ِب َذ ُظ َْ َؼ ِی َ٨ا ُظ ث ُ َّ ٥ذ َ َ

ًَ ِ ٩صٔظَ اِ ٣ٔ ٕ ٦ث ََ ١حذٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٕ
دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾرضحتاتقدہریضاہللاعتیلہنعےساسیکدنسےسایسےکلثمرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
ف ملسےنرفامایسجصخشےناےنپالغؾوکیصخایکمہیھباےسیصخرکںیےگرھپہبعشیکدحثییہےکلثمایبؿایک۔اامؾاوبداؤد
رفامےتںیہہکاسدحثیوکاوبداؤداایطلیسلےناعمذنباشہؾیکرطحیہرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾرضحتاتقدہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
سجےناےنپالغؾوکلتقرکدایایہلثمرکدایوتاسےساصقصایلاجےئاگایںیہن؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1098

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،سٌیذ بً ٩ا٣ز ،ابورعوبہ ،حرضت ٗتادہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔ ُط ٌِ َب َة ِٔ ٣ث َُ ٠ط َزا َد ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َش َ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
ٔ َ ٧س َي َص َذا ا َِ ٟحذ َ
رح بٔ ٌَ ِب ٕذ
اَ ٪ی ُ٘و ُ ََ ٢یُ ِ٘ َت ُ
ٔیث ََٓ َ َ
ٌّ ُ ١
نسح نب یلع ،دیعس نب اعرم ،اوبرعفہب ،رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیلہنع ےس ہبعش یک دحثییکرطح یہ وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی یھب
ااضہفےہہکنسحنبیلعرھپاسدحثیوکوھبؽےئگافرےنہک ےگہکآزادآدیموکالغؾےکدبہلںیملتقںیہنایکاجےئاگ۔
رافی  :نسحنبیلع،دیعسنباعرم،اوبرعفہب،رضحتاتقدہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ

ابب  :دتیاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1099

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہیٗ ،٥تادہ ،حش٩

َح بٔا ِِ ٌَ ٟبذٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َ ََ ٢یُ َ٘ا ُد ا ُِّ ُ ٟ
ملسمنباربامیہ،اتقدہ،نسحاسدنسےساسہقبدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اتقدہ،نسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےناےنپالغؾوکلتقرکدایایہلثمرکدایوتاسےساصقصایلاجےئاگایںیہن؟
ابب  :دتیاکایبؿ
سجےناےنپالغؾوکلتقرکدایایہلثمرکدایوتاسےساصقصایلاجےئاگایںیہن؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1100

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩حش ٩ب ٩تش٨یً ٥تکي٣ ،ح٤ذ ب ٩بْک ،سوار ،ابوح٤زہ ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے
دادا

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ت ِشٕ ٔ ٨ی ٥ا َِ ٌَ ٟتک ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩بَ ِْکٕ أَ َِْ َ َََ٧ا َس َّو ْار أَبُو َح ِ٤زَ َة َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ٩
ک َ٣ا
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ِْ ٣ُ ١ش َت ِ ٔ
ص ْخ إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢جارٔ َی ْة َُ ٟط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َح َ
ص َ ٔ ٟش ِّیذٔظ ٔ َجارٔ َی ّة َُ ٟط َٓ َِ َار َٓ َح َّب ََ ٣ذأٛي ََ ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ ًََّ ٥َ ٠ي بٔاٟزَّ ُج َُٔ ٓ ١لَ ٔ ٠ب
َ ٟ
َک َٗا ًَ َ ٢
رشا أَبِ َ َ

َ
صت ٔي َٗا ََ ًََّ ٢ي
َُٓ ٥َِ ٠ی ِ٘ َذ ِر ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذِ َص ِب َٓأَ ِ ٧ت ُ ٌّ
رح َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََّ َي َ ٩ِ ٣نُ ِ َ
کُِ ٣ُ ِّ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِو َٗا َ ٢کُِ ٣ُ ِّ١ؤ ٔ٩ٕ ٣

دمحم نب نسح نب مینست ؼیکی ،دمحم نب رکب ،وسار ،اوبزمحہ ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اپس اکی صخش اتخیچالچاتآای ہک اس یک ولڈنی یھتآپ ےن رفامای ہک ریتا ربا وہ ایک وہا
ےھجت؟اسےناہکہکتہبرباوہااسےناےنپامکلیکولڈنیوکدھکیایلوتاس ےنامرےریغتےکریماوضعانتلساکٹدایوتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسآدیموکریمےاپسالایاجےئانچہچناےسالتشایکایگ رگفہاےساپےنرپاقدرہنوہےئوت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےساہکہکاجوتآزادےہاسےناہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمادمداگروکؿ
وہاگآپےنرفامایہکرہاملسمؿرپریتیدمدرکانرضفریےہایرفامایہکرہومنمرپریتیدمدرفضےہ۔
رافی  :دمحمنبنسحنبمینستؼیکی،دمحمنبرکب،وسار،اوبزمحہ،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقتماکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1101

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہ٣ ،ح٤ذ بً ٩بیذ ٌ٣ني ،ح٤اد ب ٩زیذ ،یحیي ب ٩سٌیذ ،بظيَ ب ٩یشار ،حرضت سہ١
ب ٩ابوحث٤ہ اور حرضت رآٍ بْ ٩ذیخ

رس َة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
بُظَ ي َِ ٔبِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة َو َرآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ أَ ََّ ٣ُ ٪حی َِّؼ َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َو ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٩س ِض ٕ ١اَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا ٗ ٔ َب َ١
رف َٗا فٔي اِ ٨َّ ٟخ ُٔ٘ َٓ ١ت ٔ َِ ًَ ١ب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩س ِض ََّٕ ٓ ١ات َض ُ٤وا ا َِ ٟی ُضو َد َٓ َحا َئ أَ ُْو ُظ ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض َٕ ١وابِ َ٨ا ًَ ِّ٤طٔ حُ َوی َِّؼ ُة
َْ ِیَ َ ََ َٓ َت َ َّ

َو َُ ٣حی َِّؼ ُة َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠تَ َ َِّ ًَ ٥َ ٠ب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤فٔي أَ ِ٣ز ٔأَْٔیطٔ َوص َُو أَ ِػ َِزُص َُِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِل ََ ِ َُٜا ِل ََ ِ َُٜأَ ِو َٗا ََ ٔ ٟ ٢ی ِب َذأ ِ اْلِ َ َِ َٓ َََُٛتَ َ َّ٤َ ٠ا فٔي أَ ِ٣ز ٔ َػاح ٔبٔض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ٘ ٔش ُ٥
ٕ َٗا َُ َٓ ٢تَ َ َِّئُ ٥ِ ُٜیَ ُضودُ بٔأَیِ َ٤ا ٔٔ ٤ِ َْ ٪شي َن
َْ ُِ ٤ش َ
ٕ ِ َ ٧حُ ٔ ٠
وَ ًََّ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ي َر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض ُِ َٓ ٥ی ِذ َٓ ٍُ بٔزُ َّ٣تٔطٔ َٗاُٟوا أَ ِْ ٣ز َ ٥َِ ٟن ِظ َض ِذ ُظ َِ ٛی َ
ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِو ْْ َّٔ ُٛ ٦ار َٗا َََ ٓ ٢و َدا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بٔ٠طٔ َٗا ََ ٢س ِض َْ ١د َُِْ ٠ت ِٔ ٣زبَ ّذا

ْش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ١
َف ََ ٛـ ِتنٔي َ٧ا َٗ ْة ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
ِک ِاْلٔب ٔ َٔ ١ر َِ ٛـ ّة بٔز ٔ ِجَ ٔ ٠ضا َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْد َص َذا أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ بٔ ِ ُ
َُ ٟض ِ ٥یَ ِو ّ٣ا َ َ
ْش
ؤ ٤ِ َْ ٪شي َن یَٔ٤ی ّ٨ا َو َت ِش َت ٔح٘ َ
َو َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩یَ ِحیَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
ِک بٔ ِ ْ
ُّوَ ٪د ََ ٦ػاح ٔبٔ ٥ِ ُٜأَ ِو َٗاتَٔ ٥ِ ُٜٔ٠و ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َد ّ٣ا و َٗا َِ ًَ ٢ب َذةُ ًَ َِ ٩ی ِحیَي َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْد َو َر َوا ُظ ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩ی ِحیَي ٓ ََب َذأَ بٔ َ٘ ِؤٟطٔ تَُ َ َِّئ ُ ٥ِ ُٜیَ ُضودُ ب ٔ َخ ِٔ ٤شي َن یَٔ٤ی ّ٨ا

ِک ٔاَ ِستٔ ِح َ٘ َ
اَٗ ٚا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص َذا َوص ِْ ٩ِ ٣ٔ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة
َی ِحَ ُٔ ٔ ٠
وَ ٪وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ ،دمحم نب دیبع ینعم ،امحد نب زدی ،ییحی نب دیعس ،س ری نب اسیر ،رضحت لہس نب اوب،ہمث افر رضحت راعف نب
دخجیےسرفاتیےہہکرضحتہصیحمنبوعسمدافررضحتدبعاہللنبلہسربیخیکرطػےلچ سپفہیسکناتسلخؿںیمدجاوہےئگ
وتدبعاہللنبلہسوکلتقرکدایایگوتاؿےکہلیبقےکارفادےنوہیدویںرپتمہتاگلیئاؿےکاھبیئدبعارلنمحنبلہسافراؿےک
ؤاچزاداھبیئوحہصینبوعسمدافرہصیحمبسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئافردبعارلنمح نبلہسےنوجاؿبس
ےسوھچےٹےھتاےنپاھبیئےکابرےںیموگتفگیکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکڑبےوکاسیکڑبایئاکقحدف۔ای
رفامایہکاچےیہہکڑبےالکؾیکادتباءرکے۔وتاؿدفونںےناےنپاسیھتدبعاہللنبلیہسےکابرےںیموگتفگیکوتروسؽارکؾ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت اچپس ارفاد وہید ےک یسک آدیم رپ سج ےک ابرے ںیم امگؿ وہ ہک اس ےن لتق ایک ےہ مسق
اھکںیئ۔رھپاانپدیقیاہمترےوحاےلرکدںی(ینعیاقلت)فہےنہک ےگہکاےسیاعمہلمرپےسجمہےنداھکیںیہنےسیکمسقاھکںیل؟وت
آ پےنرفامایہکرھپوہیداےنپںیمےساچپسارفادےسںیمسقاوھٹاںیئےگافراےنپوکڑھچاںیلےگمتےسفہےنہک ےگہکایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہکفہوتاکرفوقؾںیہ(اؿیکومسقںاکےسیکاابتعررکںیل)رافیےتہکںیہہکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناینپاجبنےساںیہندفہیدای۔لہسےتہکںیہہکاکیدؿںیماؿےکافوٹنںےکابڑےںیمدالخوہاوتافوٹنںںیمےس
اکیافینٹنےنےھجماینپاٹگنامردی۔امحدےنیھبہیاسیسیجرفاتیایبؿیکےہ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکرشبنب
الضفمل افر امکل ےن ییحی نب دیعس ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت اچپس ںیمسق
اھکےنےکےیلایتروہافرمتاےنپاسیھتےکوخؿےکابرےںیمایاےنپاقلتےکقحتسموہاجؤےگ(ینعیاصقصےک)رشبےناینپ

رفاتی ںیم دؾ اک ذرک ںیہن ایک ہکلب رشب ےک العفہ دفرسے رافویں ےن ییحی ےس امحد یک رطح رفاتی یک ےہ۔ انب ہینیع ےن ییحی ےس
اسوکرفاتیایکےہوتاےنپاسوقؽےسادتباءیکہکوہیداچپسںیمسقاھکرکمتےساانپآپڑھچاںیلےگافراوہنںےنااقحتسؼاک
ذرکںیہنایکاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیانبہینیعاکفمہےہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ ،دمحم نب دیبع ینعم ،امحد نب زدی ،ییحی نب دیعس ،س ری نب اسیر ،رضحت لہس نب اوب،ہمث افر رضحت
راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
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راوی  :اح٤ذ ب٤ً ٩ز ب ٩رسح ،اب ٩وہب ٣اٟک ،ابي ٟیَّي ابً ٩بذاہلل بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩س ،١٬حرضت سہ ١رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ ب ٩ابي حث٤ہ اور ا ٪كي ٗوٛ ٦ے بٌف بڑے اَفاد

اٟرس ٔح أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ِض ٕ١
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َخ َجا إلٔ َي َْ ِیَ َ ََ ٔ٩ِ ٣
اََ َ َُٛ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ٔ
ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة أَُ َّ ٧ط أَ َِْ َ ََ ُظ ص َُو َورٔ َج ْ
ئ َٗ ِو ٔ٣طٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣حی َِّؼ َة َ َ

َط َح فٔي َٓ٘ٔيَ ٕ أَ ِو ًَي ِ ٕن َٓأتََي یَ ُضو َد َٓ َ٘ا َ ٢أَْمُتْن َواہللٔ
َج ِض ٕذ أَ َػابَ ُض َِٓ ٥أت ُ َٔي َُ ٣حی َِّؼ ُة َٓأ ُ َِْ ٔ ََ أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ ََ ٩س ِض ِٕ َٗ ١ذ ُٗتٔ ََ ١و ُ ٔ
َ
َّ
ک ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١ص َُو َوأَ ُْو ُظ حُ َوی َِّؼ ُة َوصُ َو أَ ُِ ٨ِ ٣ٔ َََُٛط
ِک َُ ٟض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
َٗ َت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َٗاُٟوا َواہللٔ َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َٓأٗ َِب ََ ١حتي َٗذ ََٔ ًََّ ٦ي َٗ ِو ٔ٣طٔ ٓ ََذ َ َ
ا ٪ب ٔ َخ ِیَ َ ََ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ِّ ََٛ ٥َ ٠
َو ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض ََٕ ٓ ١ذ َص َب َُ ٣حی َِّؼ ُة َ ٔ ٟی َتَ َ ََّ ٥َ ٠وص َُو َّأ ٟذی ک َ َ
َ َِ ِّ َٛیُزٔی ُذ ِّ
اٟشَ َٓ َّ٩تَ َ َُّ ٥َ ٠ح َوی َِّؼ ُة ث ُ ََّ ٥تَ َ ََّ ٣ُ ٥َ ٠حی َِّؼ ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ی ُذوا َػاح َٔبَ ٥ِ ُٜوإ ٔ َّ٣ا أَ ِ٪
ک َٓ َٜتَبُوا إَّٔ٧ا َواہللٔ َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َح ٕب َٓ ََ ٜت َب إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
یُ ِؤ َذُ ٧وا ب ٔ َ ِ

ٕ َل ٥ِ ُٜیَ ُضودُ
وَ ٪و َت ِش َت ٔح٘ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ح َوی َِّؼ َة َو َُ ٣حی َِّؼ َة َو ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
ُّوَ ٪د ََ ٦ػاح ٔبَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ََ َٗا ََ َٓ ٢ت ِحُ ٔ ٠

َٗاُٟوا َِ ٟی ُشوا ُِ ٣شٔ٤ٔ٠ي َن ٓ ََو َدا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ذظ ٔٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟیض ٔ ِ٣ٔ ٥ائ َ َة َ٧ا َٗ ٕة َحتَّي أ ُ ِدَِْٔ ٠ت ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
َّ
اٟذ َار َٗا ََ ٢س ِض ِْ َ٘ َٟ ١ذ َر ََ ٛـ ِتنٔي َٔ ٨ِ ٣ضا َ٧ا َٗ ْة َح َِ ٤زا ُئ
َ
ادمحنبرمعنبرسح،انب فبہامکل،ایبیلیلانبدبعاہلل نبدبعارلنمحنب ھل ،رضحتلہسریضاہللاعتیلہنع نبایب،ہمثافر
اؿ یک وقؾ ےک ضعب ڑبے ارفاد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب لہس افر ہصیحم ریض اہلل اعتیل ہنع نب وعسمد یسک رپاشیین یک
فہج ےس ربیخیک رطػ ےلکن وت ہصیحم ریض اہلل اعتیلہنعفاسپ آےئ افر اوہنں ےن التبای ہک دبعاہلل نب لہس وک لتقرکدایایگ افر اںیہن
یسک زگےھ ںیم ای یسک ہمشچ ںیم د کنی دای ایگ ےہ افر رھپ فہ وہیدویں ےک اپس آےئ افر اؿ ےس اہک ہک مت ےن یہ دخا یک مسق دبعاہلل
ریض اہلل اعتیل ہنع وک لتق ایک ےہ فہ ےنہک  ےگ ہک دخا یک مسق مہ ےن اےس لتق ںیہن ایک۔ فہ فاسپ اینپ وقؾ ںیم آےئگ افر اؿ ےس اس
بساکذترکہایکرھپفہ افراؿ ےکاھبیئوحہصیریضاہللاعتیلہنعوجاؿےسڑبےےھتافردبعارلنمحنبلہسوضحرارکؾیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسآےئوتہصیحمےنابترشفعیکافرفہربیخںیمےھتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکڑبےوک
ڑبارھک۔آپرمع ںیمڑبا اچ ےتےھت۔وتوحہصیریضاہلل اعتیلہنع ےنوگتفگیک رھپہصیحمےن وگتفگیک وتوضحرارکؾ یلصاہللہیلع فآہل
فملسےنرفامایایوتفہدتیدںیاہمترےاسیھتیکافرایہیہکاؿےساالعؿگنجرکدایاجےئسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناؿوکاسرطحھکلدایوتاوہنںےناھکلہکدخایکمسقمہےناےسلتقںیہنایکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوحہصی،
ہصیحمافردبعارلنمحےسرفامایہکایکمتفلحااھٹےتوہ؟رھپمتاےنپاسیھت(دبعاہللنبلہس)ےکوخؿےکقحتسموہاجؤےگاوہنں
ےن اہک ہک ںیہن آپ ےن رفامای ہک رھپوہیدی اہمترے ےیل مسق ااھٹںیئ ےگ اوہنں ےن اہک ہک فہ وت املسمؿ ںیہن ںیہ۔ سپ روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ رطػ ےس اںیہن دتی ادا یک۔ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اپس وسافاینٹنں
ںیجیھباہیںکتہکاؿےکرھگفںںیمدالخرکدیںیئگلہسےتہکںیہہکاؿںیمےساکیرسخافینٹنےنےھجمالتامردییھت۔
َ
رافی  :ادمحنبرمعنبرسح،انبفبہامکل،ایبیلیلانبدبعاہللنبدبعارلنمحنب ھل،رضحتلہسریضاہللاعتیلہنعنبایب
،ہمثافراؿیکوقؾےکضعبڑبےارفاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1103

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذٛ ،ثيَبً ٩بیذ٣ ،ح٤ذ ب ٩ػباح اب ٩سٔیا ،٪وٟیذ ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪
ٛے دادا

ا ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َو َٛثٔيَُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗ َت َ ١بٔا َِ َ٘ ٟشا َٔ ٣ة َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَنٔي َن ِ ٔ

َحة ٕ أَ َٗا َُ ٣ط َِ ٣ح ُ٤و ْد َو ِح َذ ُظ ًََّ َي
اٟزَُا ٔ
َحة ٔ َٗا َ ٢ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُُ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َِ ٥و َص َذا َُِ ٟٔى َِ ٣ح ُ٤ود ٕب ٔ َب ِ َ
ئ ًََّ َي َط ِّم َّ ٔ ٟی ٔة ا َِ ٟب ِ َ
ب ٔ َب ِ َ
َحة ٔ ُّ
َحة ٔ
َط ِّم َّ ٔ ٟی َة َّ ٔ ٟیةٔ ا َِ ٟب ِ َ

ومحمد نب اخدل ،ریثکنب دیبع ،دمحم نب ابصح انب ایفسؿ ،فدیل ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی
رکےتںیہہکروسؽارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اسقتمےکذرہعی اکیصخشوک وجینبرضننب امکلاک اھترحة ارلاغےکاقمؾ رپ
لتقایکرافیےتہکںیہہکاقلتافروتقمؽدفونںایہن ںیمےسےھت۔افرہیومحمدنباخدلےکاافلظںیہ۔ رجبةاکظفلرصػومحمدےن
اہکہکہیلارحبلةےکانکرےرپ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،ریثکنبدیبع،دمحمنبابصحانبایفسؿ،فدیل،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقتمںیماصقصرتکرکدایاجےئاگ
ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتمںیماصقصرتکرکدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1104

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ػباح زًرفاِي ،ابونٌی ،٥سٌیذ ًبیذ كائي ،بظيَ ب ٩یشار

رفاِ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َّ
اٟلائ ُّٔي ًَ ِ ٩بُظَ ي َِ ٔبِ َٔ ٩ی َشارٕ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح اٟزَّ ًِ َ َ
رفُٗوا ٓ َٔیضا
 ١بِ ُ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة أَ َِْ َ ََ ُظ أَ ََّ ٪ن َ ّرفا ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا إلٔ َي َْ ِیَ َ ََ َٓ َت َ َّ
َز ًَ َ ٥أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َس ِض ُ

یَ ٩و َج ُذو ُظ ً ٔ َِ ٨ذص َُِ َٗ ٥ت ِ٠ت َُِ ٥ػاحٔب َ َ٨ا َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َو ََ ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا َٗات َّٔل َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا إلٔ َي ٔ َ ٧ب ِّي
ٓ ََو َج ُذوا أَ َح َذص َُِٗ ٥ت ّٔیَل َٓ َ٘اُٟوا ٔ ٠َّ ٔ ٟذ َ
وَ ٪لَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٘ َٓ ٢ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥تأِتُؤِي بٔا ِٟب َ ِّی َٔ ٨ة ًََّ َي ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١ص َذا َٗاُٟوا َ٣ا َ٨َ ٟا بَ ِّی َْ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ی ِحَ ُٔ ٔ ٠
َْک َظ ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِب ٔل ََ ١د َ٣طُ ٓ ََو َدا ُظ ٔ٣ائ َ ّة ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َذ َٗ ٔة
ََ ِ َ ٧زضَي بٔأَیِ َ٤ا ٔ ٪ا َِ ٟی ُضود ٔٓ َ ٔ
نسحنبدمحمنبابصحزرفعاین،اوبمیعن،دیعسدیبععایئ،س رینباسیرےتہکںیہہکاغابلااصنرےکاکیصخشںیہنجلہسنبایب،ہمثاہک
اجات اھت اںیہن التبای ہک اؿ یک وقؾ ےک دنچ ولگ ربیخ یک رطػ ےلچ راہتس ںیم بس رفتمؼ وہےئگ رھپ اوہنں ےن اےنپ ںیم ےس اکی
صخش وک وتقمؽ اپای وت اوہنں ےنفاہں ےکولوگں ےس اہک ہک مت ےن رامرےاسیھت وک لتق ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک مہ ےن اےس لتق
ںیہنایکافرہنیہمہاسےکاقولتںوکاجےتنںیہلہسنبایب،ہمثےتہکںیہہکسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےلچ۔
آپ ےن اؿ ےس رفامای ہک مت وگاہ الؤ اقلت رپ۔ اوہنں ےن اہک ہک رامرے اپس وت وگاہ ںیہن ےہ اقلت رپ۔ آپ ےن رفامای ہک رھپ وہید
اہمترےےیلمسقااھٹںیئےگاوہنںےناہکہکمہوہیدویںیکومسقںرپرایضںیہنںیہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس
ابتوکاندنسپرفامایہکدبعاہللنبلہسےکوخؿوکابلطافراضعئرکدںیوتآپےندصہقےکافوٹنںںیمےسوسافٹندےرکاؿ
یکدتیادارکدی۔
رافی  :نسحنبدمحمنبابصحزرفعاین،اوبمیعن،دیعسدیبععایئ،س رینباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتمںیماصقصرتکرکدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1105

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ب ٩راطذ٫ ،ظی ،٥ابوحیا ٪تیَّمً ،بادہ اب ٩رٓاًہ ،حرضت رآٍ بْ ٩ذیخ

َّم َح َّذثَ َ٨ا ًَ َبا َی ُة بِ ُ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َْٔ ٩ذٔی ٕخ
َّا ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩را ٔط ٕذ أَ َِْ َ َََ٧ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َحی َ

ک َٟطُ َٓ َ٘ا َ٢
ِکوا ذََ ٔ ٟ
َٗا َ ٢أَ ِػ َبحَ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َِ٘ ٣ت ُّوَ ب ٔ َخ ِیَ َ ََ َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَ ِوَ ٔ ٟیا ُؤ ُظ إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ُ
َلَ ٥ِ ُٜطاص َٔذا َٔ ٪ی ِظ َض َذا َٔ ًََّ ٪ي َٗ ِت َٔ ١ػاح ٔبَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜثَ َّ ٥أَ َح ْذ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوإٔ٤َ َّ ٧ا ص ُِ ٥یَ ُضودُ َو َٗ ِذ

َاس َت ِح َُٔ ٠وص َُِٓ ٥أَبَ ِوا ٓ ََو َدا ُظ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َی ِحتََٔؤ ََُ ًََّ ٪ي أَ ًِوَ ََ ٩ِ ٣ٔ ٥ص َذا َٗا ََٓ ٢ا ِْ َت ُ
اروا ُٔ ٨ِ ٣ض ِٔ ٤ِ َْ ٥شي َن ٓ ِ
ً ٔ ِٔ ٨ذظ ٔ
هب
نسح نب یلع نب رادش ،ص م ،اوبایحؿ یمیت ،ابعدہ انب رافہع ،رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک اکی حبص وک اکی ااصنری صخش
ربیخںیموتقمؽاپایایگوتاسےکافایلءیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلچافرآپےساساکذترکہایکوتآپےنرفامای ہک
اہمترےاسیھت ےک لتق رپ وگایہدںی اوہنں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس فاہں رپ وت املسمونں ںیم ےس وکیئ اکی
یھبوموجدںیہناھتافرکشیبفہوتںیہیہوہیدیافرفہوتاسےسیھبزایدہڑبےاکؾیکرجاءترکےتیلںیہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناؿےسرفامایہکسپوہیدںیماچپسارفادبختنمرک ےکاؿےسمسقولوتاوہنں ےنااکنررکدایہکوہیدیکومسقںاکایکاابتعر
ےہ)سپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿیکدتیاینپرطػےسادایک۔
هب
رافی  :نسحنبیلعنبرادش ،ص م،اوبایحؿیمیت،ابعدہانبرافہع،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتمںیماصقصرتکرکدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1106

راوی ً :بذاٌٟزیز ب ٩یحیي رحاِي٣ ،ح٤ذ ،اب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا٣ ،ٚح٤ذ ب ٩ابزاہی ،٥ب ٩حارث ،حرضت
ًبذاٟزح ٩٤ب ٩بحیذ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩ی ِحیَي ا َِّ َ ٟ
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَنٔي َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ٩

ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ب ُ َح ِی ٕذ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪س ِض َّل َواہللٔ أَ ِو َص َ ٥ا َِ ٟحذ َ
ٔیث إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ت َب إلٔ َي

و ٪بٔاہللٔ َْ ِٔ ٤شي َن یَٔ٤ی ّ٨ا َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َو ََ ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا َٗات َّٔل َٗا َََ ٓ ٢و َدا ُظ
َی ُضو َد أَُ َّ ٧ط َٗ ِذ ُو ٔج َذ بَي ِ َن أَهِ ُضز ٔ َُٗ ٥ِ ٛت ٔی ُْ َٓ ١ذو ُظ َٓ َٜتَبُوا َی ِحَ ُٔ ٔ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ذظ ٔبٔٔ٤ائ َ ٔة َ٧ا َٗ ٕة
دبعازعلسینبییحیرحاین،دمحم ،انبہملس ،دمحمنبااحسؼ ،دمحم نباربامیہ،نباحرث ،رضحتدبعارلنمحنب دیجبرفامےتںیہہکلہس
ریضاہللاعتیلہنعنبایب،ہمثوکاسرفاتیںیمدخایکمسقفمہوہایگابتہیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہیدوکاھکل
کشیباہمترےدرایمؿ اکی وتقمؽاپایایگذہلامتاسیکدتیادارکفاوہنں ےناہکہک مہاچپسرمہبتاہلل یکمسق اھکےتںیہمہ ےن
اےس لتق ںیہن ایک افر ہن یہ اس ےک اقلت وک اجےتن ںیہ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اجبن ےس اؿ یک دتی وس
افاینٹنںاداںیک۔
رافی  :دبعازعلسینبییحیرحاین،دمحم،انبہملس،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہ،نباحرث،رضحتدبعارلنمحنبدیجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتمںیماصقصرتکرکدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1107

راوی  :حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ٩٤اور س٠امی ٪بني یشار انؼار ٛے ٛر٭
ٟوگوں

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ی َشارٕ
وَ ٪ر ُج َّل َٓأَبَ ِوا َٓ َ٘ا َ٢
ٕ ُٔ ٤ِ َْ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ش َ
ًَ ِ ٩رٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٠ٟٔ ٢ی ُضود ٔ َوبَ َذأَ بٔض ٔ َِ ٥ی ِحُ ٔ ٠
ٕ ًََّ َي ا ِِ َِ ٟی ٔب یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َح ٌَََ ٠ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠دٔیَ ّة ًََّ َي یَ ُضو َد ْٔلَُ َّ ٧ط
ََ ِ ٔ ٟأ ِن َؼارٔ ا ِس َت ٔحُّ٘وا َٗاُٟوا ِ َ ٧حُ ٔ ٠

ُو ٔج َذ بَي ِ َن أَهِ ُضزٔص ِٔ٥
نسح نبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمحافرامیلسؿینباسیرااصنرےکھچکولوگںےسایبؿرکےتںیہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہیدےسرفامایہکایہنےسادتباءیکہکمتںیمےساچپسآدیمفلحااھٹںیئوتاوہنںےنااکنررکدای
وت آپ ےن ااصن ر ےس رفامای ہک اانپ قح اثتب رکف اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اکی وپدیشہ اعمہلم رپ مسق
اھکںیئ؟سپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہیدویںرپدتیریھکویکہکنوتقمؽاںیہنےکدرایمؿاپایایگاھت۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاوبہملسنبدبعارلنمحافرامیلسؿینباسیرااصنرےکھچکولوگں
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتمںیماصقصرتکرکدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1108

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ٤٫ ،اٗ ،٦تادہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪جارٔ َی ّة ُو ٔج َذ ِت َٗ ِذ ُر َّق َرأ ِ ُس َضا بَي ِ َن َح َح َزیِ َٔٔ٘ٓ ٩ی َََ ٟ ١ضا
َّ
َ َ
َّم ا َِ ٟی ُضود ٔ ُّی َٓأ َ ِو َِ ٣ت ب ٔ َزأِس َٔضا َٓأُْ َٔذ ا َِ ٟی ُضود ٔ ُّی َٓا ًِت َ ََ َٖ َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ب ٔ ٔک َص َذا أ ُٓ ََل ْ ٪أ ُٓ ََل َْ ٪حتي ُس ِّ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َز َّق َرأِ ُسطُ بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ
دمحمنبریثک،امھؾ،اتقدہ،رضحتاسن ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیڑلیکاساحتلںیماپیئیئگہکاساکرسدفرھتپفں
ےک درایمؿ لچک دای ایگ اھت (نکیل فہ ایھب زدنہ یھت) اس ےس وپاھچ ایگ ہک ریتے اسھت ہی سک ےن ایک؟ ایکالفں ےن؟ ایکالفں ےن؟
(ینعی اس ےس انؾ ےل رک وپاھچ اجات راہ ویکہکن فہ وخد وبےنل یک احتل ںیم ںیہن یھت) اہیں کت ہک اکی وہیدی اک انؾ ایل ایگ وت اس ےن
اےنپرس ےسااشرہایک(اہں) انچہچناےسڑکپایلایگوتاس ےنارتعاػرجؾرکایلسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدایہک

اساکرسیھبایسرطحلچکدایاجےئ۔
رافی  :دمحمنبریثک،امھؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اسقتمںیماصقصرتکرکدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1109

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪یَ ُضود ٔ ًیا َٗ َت ََ ١جارٔ َی ّة ٔ٩ِ ٣
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اْلِ َ ِن َؼارٔ ًََّ َي ُحَّ ٔ ٕٓي ََ ٟضا ث ُ َّ ٥أَ َِ٘ ٟاصَا فٔي َٗٔ٠یبٕ َو َر َؿ َخ َرأ ِ َس َضا بٔا ِٔ ٟح َح َارة َٔٓأُْ َٔذ َٓأت ُ َٔي بٔطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔطٔ
وب ِ َ ٧ح َو ُظ
َف ٔج ََ ٥حتَّي ََ ٣
أَ ِ ٪یُ ِز َج ََ ٥حتَّي َی َُ ٤
ات َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وت َ ُ
ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،اوبالقہب،رضحت اسنریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہک اکیوہیدیےن اکیااصنری
ڑلیکوکاساکزویرےننیھچےکےیللتقایکرھپاےساکیرہگےونکںیںیمڈاؽدایافراسےکرسوکرھتپفںےسلچکدایاسوہیدیوک
رگاتفررکایلایگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالایایگوتآپےناےساسگنسررکےناکمکحدایاہیںکتہکفہرماجےئ
انچہچن اےس رمج رکدای ایگ اہیں کت ہک فہ رم ایگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک انب رججی ےن یھب اویب ےس اس دحثی وک رفاتی ایک
ےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،اوبالقہب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ

اسقتمںیماصقصرتکرکدایاجےئاگ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1110

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ اب ٩ادریص ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیذ اپ٨ے دادا

اَِ ٠ًَ ٪ی َضا
ٔیص ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪جارٔ َی ّة ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ

َ
َف َؿ َخ َرأِ َس َضا یَ ُضود ٔ ٌّی ب ٔ َح َحز ٕٓ ََذ َْ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ َضا َر ََ٘ َٓ ْٙ ٣ا َََ ٟ ٢ضا َ٩ِ ٣
أ ِو َؿ ْاح ََ ٟضا َ َ
َٗ َتَٔ ٠ک ُٓ ََل َْ َٗ ٪تَٔ ٠ک َٓ َ٘اَِ ٟت ََ ب ٔ َزأِس َٔضا َٗا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢تَٔ ٠ک ُٓ ََل َْ َٗ ٪تَٔ ٠ک َٗاَِ ٟت ََ ب ٔ َزأِس َٔضا َٗا َََ ُٓ ٢ل َْ َٗ ٪تَٔ ٠ک َٗاَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥ب ٔ َزأِس َٔضا
َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ٘ َٓ ٥َ ٠تٔ َ ١بَي ِ َن َح َح َزیِ ٔ٩
امثعؿنباوبہبیشانبادرسی،ہبعش،اشہؾنبزدیاےنپداداےسرفاتیرکےتںیہہکاکیڑلیکزویرےنہپوہےئیھتاکیوہیدیےن
اساک رسلچکدای رھتپےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسڑلیکےکاپسرشتفی ےلےئگوتاسںیمایھبزدنیگیکھچک رقم
وموجدیھتآپےناسےسرفامایہکےھجتسکےنلتقایکےہ؟ایکالفںےن؟اسےناےنپرسےکااشرہےساہکہکںیہن۔آپےن
رفامایہکسکےنےھجتلتقایک؟ایکالفںےنلتقایکےہ؟اسےناےنپرسےکااشرہےساہکہکںیہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکایکےھجتالفںےنلتقایکےہ؟اسےنرسےکااشرہےساہکہکیجاہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسلتقرکےناکمکح
دایانچہچناےسدفرھتپفںےکدرایمؿلچکرکلتقرکدایایگ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیشانبادرسی،ہبعش،اشہؾنبزدیاےنپدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفےکدبہلںیماملسمؿوکلتقرکےناکمکح
ابب  :دتیاکایبؿ
اکرفےکدبہلںیماملسمؿوکلتقرکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1111

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب٣ ،١شذد ،یحیي ب ٩سٌیذ ،سٌیذ ب ٩ابورعوبہٗ ،تادہ ،حشٗ ،٩یص بً ٩باد

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ش َّذ ْد َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ أَ َِْ َ َََ٧ا َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َ ُ
َٗ ِی ٔص بِ َٔ ًُ ٩باد ٕ َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َواْلِ َ ِطتََُ إلٔ َي ًََّ ٔ ٕٓي ًََِ ٠یطٔ َّ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ََل٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٦ا َص ًَِ ١ض ٔ َذ إَِٔ ٟی َ
َ
َّ
َخ َد َ ٔ ٛتا ّبا َو َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ َ ٔ ٛتا ّبا ٔ٩ِ ٣
َط ِیئّا َ ٥َِ ٟی ٌِ َض ِذ ُظ إلٔ َي ا٨َّ ٟا ٔ
ض ًَا َّّ ٣ة َٗا َ ََ ٢إَٔ َ٣ا فٔي َ ٔ ٛتابٔي َص َذا َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد َٗا ََٓ ٢أ ِ َ
ِ ٣ُ ١ؤ ٔ٩ْ ٣
َق ٔ
وَ ٪تََآَأ ُد ٔ َ٣ا ُؤصُ َِ ٥وص ُِ ٥یَ ْذ ًََّ َي َ ٩ِ ٣س َٔواص َُِ ٥و َی ِش َعي ب ٔ ٔذ َّ٣تٔض ٔ ِ ٥أَ ِدَ٧اص ُِ ٥أَ ََ ََ ُی ِ٘ َت ُ
اب َس ِی ٔٔطٔ َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
َٔ

اَف َو ََ ذُو ًَ ِض ٕذ فٔي ًَ ِض ٔذظ ٔ َ ٩ِ ٣أَ ِح َذ َث َح َذثّا ٓ ٌَََّ َي َن ِٔ ٔشطٔ َو َ ٩ِ ٣أَ ِح َذ َث َح َذثّا أَ ِو آ َوی ُِ ٣ح ٔذثّا َٓ ٌََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ
بَٔ َ ٔ ٕ
َ
َخ َد َ ٔ ٛتابّا
َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
رعوبَ َة َٓأ ِ َ
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
ادمحنبلبنح،دسمد،ییحی نبدیعس،دیعس نباوبرعفہب،اتقدہ،نسح،سیقنبابعدےتہک ںیہہک ںیمافرارتشنبامکل رضحتیلعےک
اپسےلچےئگافراؿےساہکہکایکروس ؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنآپ ےسوکیئ ابتوصختیص ےسیہک ےہہک وجدفرسفں
ےس ومعام ہن یہک وہ؟ رفامای ہک ںیہن ھجم ےس وکیئ اخص ابت اگل ایبؿ ںیہن رفامیئ وساےئ اس ےک وج ھچک ریمی اس اتکب ںیم ےہ؟
دسمد ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اینپ اتکب اکنیل۔ ادمح نب لبنح ےن رفامای ہک اینپ ولتار یک اینؾ ےس اکی
اتکباکنیلوتاسںیماھکلاھتہکاملسمؿاسرےاےنپوخؿےکابرےںیمرباربںیہافراےنپریغ(افکر)ےکاعمہلمںیمفہاکیاہھت
ںیہاؿںیمادیناؿےکذہمںیموکششرکےاگافرہنیہذیمبجکتاحتلدہعںیم ےہافرسجےنوکیئیئنابتاکنیلوتفہایس
ےکافرپوہیگافرسجےنوکیئیئنابتدیپایکاییسکدبیتعوکانپہدیوتاسرپاہللافراسےکرفوتشںافرامتؾولوگںیکتنعلےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دسمد،ییحینبدیعس،دیعسنباوبرعفہب،اتقدہ،نسح،سیقنبابعد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اکرفےکدبہلںیماملسمؿوکلتقرکےناکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1112

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز٫ ،ظی ،٥یحیي ب ٩سٌیذ ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥ی ِحیَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َّ
َّ
رسیض ٔ ِ٥
َِک ِ َ ٧ح َو َحذٔیثٔ ًََّ ٔ ٕٓي َزا َد ٓ ٔیطٔ َویُحٔيَُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَٗ َِؼاص َُِ ٥ویَزُ ُّد ُٔ ٣ظ ُّذص َُِ ًََّ ٥ي ُِ ٣ـ ٌٔٔٔض ٔ َِ ٥و َُ ٣ت َ ِّ
اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
ًََّ َي َٗاً ٔ ٔذص ِٔ٥
هب
دیبعاہللنبرمع ،ص م،ییحینبدیعس،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکآےگرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعیکدحثییکرطحیہذرکیکاانتااضہفایکاملسمونںںیمےس
ادینصخشیھباملسمؿاقلتوکانپہدےاتکسےہافراؿاکتخساؿےکزمکفروکفاسپولاٹاجےئاگافردیماؿںیمڑلےنفاالاؿےک
ےنھٹیبفاےلرپولاٹایاجےئاگ۔
هب
رافی  :دیبعاہللنبرمع ،ص م،ییحینبدیعس،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاینپویبیےکاپسیسکریغرمدوکاپےئوتایکرکے؟
ابب  :دتیاکایبؿ
وجصخشاینپویبیےکاپسیسکریغرمدوکاپےئوتایکرکے؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1113

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذً ،بذاٟو٫اب ب٧ ٩حذہ حوِطً ،بذاٌٟزیز ب٣ ٩ح٤ذ ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ِط ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َواح ْٔذ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ١
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َو ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة ا َِ ٟح ِو ٔ ُّ
َ ١یحٔ ُذ َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َی ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪س ٌِ َذ بِ ََ ًُ ٩با َد َة َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٟزَّ ُج ُ

َّ
َّ
َّ
ک بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس ٌَُ ٤وا إلٔ َي َ٣ا َی ُ٘و ُ٢
ِک ََ ٣
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ََ ٥َ ٠ا ََ ٢س ٌِ ْذ بََّ َي َوأ ٟذی أَ ِ َ
اب إلٔ َي َ٣ا َی ُ٘و َُ ٢س ٌِ ْذ
َس ِّی ُذ َُٗ ٥ِ ٛا َِ ًَ ٢ب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
ہبیتق نب دیعس ،دبعاولاھب نب دجنہ وحیط ،دبعازعلسی نب دمحم ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتدعسنبابعدہریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکی رمداینپویبیےکاپساکیریغرمد
وکداتھکیےہ(رحاؾاکریرکےتوہےئداھکیےہ)وتایکاےسلتقرکدے؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیہن۔دعس
نبابعدہ ریضاہللاعتیلہنع ےناہکویکںںیہن؟ ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس اس ذاتیکمسقسج ےنآپ وک قحےکاسھت
زعت اطعرفامیئ ںیم وت اےس لتق رکدفں اگ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک ونس اہمترے رسدار ایک ےتہک ںیہ (دعس نب
ابعدہریضاہللاعتیلہنعاینپوقؾےکرسدارےھت)دبعاولاہبنبدجنہےناینپرفاتیںیماہکہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکدعسایکہہکرےہںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولاھبنبدجنہوحیط،دبعازعلسینبدمحم،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وجصخشاینپویبیےکاپسیسکریغرمدوکاپےئوتایکرکے؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1114

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪س ٌِ َذ بِ ََ ًُ ٩با َد َة َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ٢
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرأَیِ َت َِ ٟو َو َج ِذ ُت َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَت ٔي َر ُج َّل أ ُ ِ٣ضُٔ٠طُ َحتَّي آت َٔي بٔأ َ ِربَ ٌَ ٔة ُط َض َذا َئ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
دبعاہللنبہملسم،امکل،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتدعسنبابعدےنروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک آپ اک ایک ایخؽ ےہ ارگ ںیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ رمد وک اپؤں وت ایک اےس تلہم

دفںاسفتقہکںیماچروگاوہںوکالؤں۔رفامایہکاہں۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةفوصؽرکےنفاےلےکاہھتےسیطلغےسیسکوکارگفیلکتچنہپاجےئوتایکمکحےہ؟
ابب  :دتیاکایبؿ
زوکةفوصؽرکےنفاےلےکاہھتےسیطلغےسیسکوکارگفیلکتچنہپاجےئوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1115

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩داؤد ب ٩س٠امیً ،٪بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ز٫زی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩دا ُو َد بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َرضبَ ُط أَبُو َج ِض َٕٓ ٥ظَ َّح ُط َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَبَا َج ِض ٔ ٥بِ َُ ٩ح َذ ِی َٔ َة َُ ٣ؼ ِّذّٗا ٓ َََل َّج ُط َر ُج ْ ١فٔي َػ َذ َٗتٔطٔ ٓ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا ا َِ َ٘ ٟو َد یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َٛ ٥ِ ُٜذا َو ََ ٛذا ََٓ ٥َِ ٠یزِ َؿ ِوا َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َٛ ٥ِ ُٜذا

ُ
ض
َف ُؿوا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِِّٔي َْاك ْٔب ا ِٔ ٌَ ٟظ َّی َة ًََّ َي ا٨َّ ٟا ٔ
َو ََ ٛذا َٓ ٥َِ ٠یَ ِز َؿ ِوا َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َٛ ٥ِ ٜذا َو ََ ٛذا َ َ
ئ َّ
و ٪ا َِ َ٘ ٟو َد
َو ُِ ٣خََُٔص ُِ ٥بٔز ٔ َؿا َُ٘ َٓ ٥ِ ٛاُٟوا َن ٌَ َِ َٓ ٥خ َل َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ص ُؤ ََ ٔ
اِ ٠ٟیثٔیِّي َن أَ َت ِؤِي یُزٔی ُذ َ
و ٪بٔض ٔ َِٓ ٥أ َ ََ ٣زص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
َف ُؿوا أَ َرؿٔیت َُِٗ ٥اُٟوا ََ ٓ ََض َّ ٥ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
ٓ ٌََ َز ِؿ ُت ًََِ ٠یض ٔ َِ َٛ ٥ذا َو ََ ٛذا َ َ
ض َو ُِ ٣خََُٔص ُِ ٥بٔز ٔ َؿا َُٗ ٥ِ ٛاُٟوا َن ٌَ ِ٥
َیُّٔ ُٜوا ًَ ُِ ٨ض ُِّٔ َٜ َٓ ٥وا ث ُ ََّ ٥د ًَاص َُِٓ ٥زَا َدص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َرؿٔیت َُِ٘ َٓ ٥اُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢إِِّٔي َْاك ْٔب ًََّ َي ا٨َّ ٟا ٔ

َٓ َخ َل َب أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َرؿٔیت َُِٗ ٥اُٟوا َن ٌَ ِ٥

دمحم نب داؤد نب امیلسؿ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرھی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اوبمہج نب ذحہفی وک زوکة فوصؽ رکےن فاال انب رک اجیھب وت اؿ ےس اکی صخش ےن زوکة ادا رکےن ںیم ٹک یتجح یک وت

اوبمہج ےن اےس امر رک زیمخ رکدای فہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساصقصدولادےیئ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہمترےےیلاانتاانتامؽےہفہ رایضہنوہےئآپےن(افر
زایدہرکےک)رفامایہکاہمترےےیلاانتاانتامؽےہنکیلفہرایضہنوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(افرڑباھرک)رھپرفامایہک
ںیہمتاانتاانتامؽداتیوہںوتفہاسرپرایضوہےئگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک اشؾوکںیمولوگںےساطخبرک
ےک اںیہن اہمتری راضدنمی ےک ابرے ںیم التبؤں اگ اوہنں ےن اہک ہک  کیھ ےہ رھپ اشؾ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
اطخبرفامایہکہیہلیبقثیل ےکولگریمےاپس اصقص ےنیلیکرغضےسآےئےھت وتںیمےناںیہناےنتاےنت امؽیکشیپ شک
یکوتہیرایضوہےئگ(رھپآپےنوپاھچاؿےس)ایکمترایضوہاؿولوگںےناہکہکںیہنوتاہمرجنیےنارادہایکہکاںیہنزسادںی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہناؿےکارادہےسابزراھکوتفہابزآےئگرھپآپےناںیہنالبایافرزمدیااضہفرکدای۔افر
رفامایہک ایکمترایضوہاوہنں ےناہکیجاہںآپ ےنرفامایہک ںیماہمتریراضدنمی ولوگں ےساطخب رکےکاتبؤں اگ اوہنںےن
اہک کیھےہسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںےساطخبایکافررفامایہکایکمترایضوہ؟وتاوہنںےناہکیجاہں۔
رافی  :دمحمنبداؤدنبامیلسؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرھی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امرٹیپےکاصقصافراحمکیکذاتےساصقصےنیلاکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
امرٹیپےکاصقصافراحمکیکذاتےساصقصےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1116

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وا٫ب٤ً ،زو ابٓ ٩ارض ،بٜيًَ ،بادہ ب٣ ٩شآح ،حرضت ابوسٌیذ اٟخذری رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َٜي َِ ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی َذ َة بِ َٔ ٣ُ ٩شآ ٍٕٔ ًَ ِ٩

أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٘ ٔش ُِ َٗ ٥ش ّ٤ا أَٗ َِب ََ ١ر ُج َْٓ ١أ َ ََّ ٛب ًَ َِ ٠یطٔ ٓ ََل ٌَ َُ ٨ط َر ُسو ُ٢
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َٓ ُحز ٔ َح ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَا ََٓ ٢ا ِس َت٘ ٔ ِذ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌُ ِز ُجو ٕ ٪ک َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢بَ َِِ ًَٔ ١و ُت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ادمحنباصحل،انبف بھ،رمعفانبافرس،ریکب،ابعدہنباسمحف،رضحتاوبدیعسادخلریریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکی
رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ھچک میسقت رک رےہ ےھت ہک ایس انانء ںیم اسےنم ےس اکی صخش آای افر آپ ےک افرپ افدناھ
رگےن اگل۔ (امؽ ےنیل یک ہر  ںیم) وت ر وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی زکلی ےس وج آپ ےک دتس رابرک ںیم یھت اےس
وھٹاکدایوتاسےکرہچےرپزمخآایگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامایہکاہیںآافراصقصےلےلاسےناہک
ہکہکلبںیمےناعمػرکدایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفابھ،رمعفانبافرس،ریکب،ابعدہنباسمحف،رضحتاوبدیعسادخلریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
امرٹیپےکاصقصافراحمکیکذاتےساصقصےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1117

راوی  :ابوػاٟح ،ابواسحآ ٚزاری ،جزیزی ،ابونرضہ ،ابوَفاض

َ
اب
َفا ٕ
ض َٗا ََ َْ ٢لب َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
رض َة ًَ ِ ٩أبٔي ٔ َ
ک َٓ ِ٠ي َ َِٓ ٌَِ ُط إلٔ َ َّي أُٗ ٔ ُّؼ ُط
َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي  ٥َِ ٟأَ ِب ٌَ ِث ًُ َّ٤الٔي َ ٔ ٟی ِ ٔ
رضبُوا أَ ِبظَ َار َُ ٥ِ ٛو ََ َ ٔ ٟیأ ِ ُْ ُذوا أَ َِ ٣وا َل ١َ ٌٔ ُٓ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜبٔطٔ ذََ ٔ ٟ

اؾ َِ ٟو أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ َّد َب َب ٌِ َف َرً ٔ َّیتٔطٔ أَ ُت٘ ٔ ُّؼ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢إٔی َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔأُٗ ٔ ُّؼ ُط َو َٗ ِذ َرأَیِ ُت
ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ َّؽ َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔشطٔ

اوباصحل ،اوبااحسؼ زفاری ،رجریی ،اوبرضنہ ،اوب رفاس ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع نب ااطخلب ےن ںیمہ ہبطخ دای افر رفامای ہک ںیم اےنپ
وگررنفںوکاس ےیل ںیہن اتجیھبہک فہ اہمترےومسجں وکامرںیافر ہناس ےیلہکفہ اہمترےاوماؽےلںیل۔سپ سج ےکاسھت
ااسیایکاجےئوتفہریمےاپسدقمہمےلرکآےئںیماےساصقصدولاؤںاگرضحترمعفنباعصےنرفامایہکایکارگوکیئاحمکاینپ
راعایوکاتدةیامرےوتاسےسیھباصقصںیلےگرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکاہںاسذاتیکمسقسجےکہضبقںیم
ریمی اجؿ ےہ ںیم اس ےس اصقص ولں اگ افر کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ فہ اینپ ذات ےس یھب
اصقصدےتیےھت۔
رافی  :اوباصحل،اوبااحسؼزفاری،رجریی،اوبرضنہ،اوبرفاس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکاصقصاعمػرکےناکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
وعروتںاکاصقصاعمػرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1118

راوی  :داؤد ب ٩رطیذ ،وٟیذ ،اوزاعي ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َدا ُودُ بِ ُُ ٩ر َط ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ح ِٔؼ ّ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة یُ ِخََُٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا

ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ًََّ ٢ي ا ِِ٘ ٤ُ ٟتَتٔٔ٠ي َن أَ ِ ٪یَ َِ ٨ححٔزُوا اْلِ َ َّو ََٓ ٢اْلِ َ َّو ََ ٢وإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ ّة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود

ئ َوبَ ََِ ٠نٔي ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی ٕذ فٔي َٗ ِؤٟطٔ یَ َِ ٨ححٔزُوا یَُّٔ ُٜوا ًَ ِ ٩ا َِ َ٘ ٟود ٔ
ئ فٔي ا ِِ َ٘ ٟت َٔ ١جائٔزْ إٔذَا کَاِ َ ٧ت إ ٔ ِح َذی اْلِ َ ِوَ ٔ ٟیا ٔ
بَ ََِ ٠نٔي أَ ََِّ ًَٔ ٪و اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

داؤد نب ردیش ،فدیل ،افزایع ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
افایلءوتقمؽوکاچےیہہک اصقصےسرکاجںیئ افررتبیتفارےلہپالہپرھپاس ےکدعب(ینعیوجالہپفارثےہفہےلہپ اعمػرکںی
رھپ دفرسے درہج اک فارث اعمػ رکے) ارگہچ وعرت وہ۔ (ینعی وعرت یھب اصقص اک وخؿ اعمػ رکیتکس ےہ) اامؾ اوبداؤد

ن بج
ح
رفامےتںیہہک ،ررفاےکینعمںیہاصقصےسرکاجںیئ۔
رافی  :داؤدنبردیش،فدیل،افزایع،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1119

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد ،اب ٩رسح ،سٔیا٤ً ،٪ز ،كاؤض

ض َٗا َ٢
اٟرسحٔ َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪و َص َذا َحذٔی ُث ُط ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُوو ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
َُٗ ٩ِ ٣تٔ ََ ١و َٗا َ ٢ابِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َ ١فٔي ً ٔ ِّ٤یَّا فٔي َرم ِ ٕي یَُٜو ُ ٪بَ ِی َُ ٨ض ِ ٥بٔحٔ َح َارة ٕ أَ ِو
ب ٔ ِّ
 ١ا َِ ٟخ َلإ ٔ َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ َّ ٤ِ ًَ ١ذا َٓ ُض َو َٗ َو ْد َٗا َ ٢ابِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َٗ َودُ َی ٕذ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َو َ٩ِ ٣
ْض ٕب بٔ ٌَ ّؼا َٓ ُض َو َْ َلأ ْ َو ًَ ُِ٘ ُ٠ط ًَ ِ٘ ُ
اٟش َیا ٔن أَ ِو َ ِ
ُص ْٖ َو ََ ًَ ِذ َْ ٢و َحذ ُ
ا ٪أَ َت ُّ٥
َحا َُ ٢دوُ َ ٧ط ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوُ ََـبُ ُط ََ ُی ِ٘ َب ُ
ٔیث ُسٔ َِی َ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َ ِ
دمحم نب دیبع ،امحد ،انب رسح ،ایفسؿ ،رمع ،عاؤس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش اؿ
دیھکیںیمامرااجےئریتادنازیںیموجولوگںےکدرایمؿوہریہوہایوکیئرھتپےنگلایوکڑاےنگلےسرماجےئایالیھٹےنگلرماجےئوت
فہلتقاطخءےہافر اسیکدتیلتقاطخیکدتییہےہافروجصخشاجؿوبھجرکلتقایکایگوتاساکاصقصےہانبدیبعےنرفامایہک
فہ اہھت اک اصقص ےہ افر آپ ےن رفامای ہک وج صخش اؿ ےک درایمؿ احلئ وہاجےئ وت اس رپ اہلل یک تنعل افر اس اک بضغ آےئ افر
اسےسہنوکیئرفضوبقؽایکاجےئاگہنیہلفن۔
رافی  :دمحمنب دیبع،امحد،انبرسح،ایفسؿ،رمع،عاؤس

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

وعروتںاکاصقصاعمػرکےناکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
وعروتںاکاصقصاعمػرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1120

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ابوُاٟب ،سٌیذ ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ٪بٛ ٩ثيَ٤ً ،زو ب ٩دی٨ار ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي َُأٟبٕ َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔٛ ٩ثٔيَ ٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩كَا ُوو ٕ
َّ
َّ
ا٪
ًَبَّا ٕ
ِک ٌَِ ٣ن َي َحذٔیثٔ ُسٔ َِی َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
دمحمنباوباغبل،دیعسنبامیلسؿ،امیلسؿنبریثک،رمعفنبدانیر،عاؤس،رضحتانبابعس ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکآےگایفسؿیکرفاتییکرطحدحثیذرکیک۔
رافی  :دمحمنباوباغبل،دیعسنبامیلسؿ،امیلسؿنبریثک،رمعفنبدانیر،عاؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتییکدقماراکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
دتییکدقماراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1121

راوی ٫ :ارو ٪ب ٩زیذ ب ٩ابوزرٗاء٣ ،ح٤ذ ب ٩راطذ ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسي ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے
دادا

وسي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩را ٔط ٕذ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
و ٪ب ٔ َِ ٨ت
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي أَ َُّٗ ٩ِ ٣َ ٪تٔ ََ َْ ١لأ ّ َٓ ٔذ َی ُت ُط ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ٔ ١ثَ ََلث ُ َ
و ٪ب ٔ َِ ٨ت َٟبُو َٕ ٪وثَ ََلث ُ َ َّ
ْشةُ بَنٔي َٟبُو ٕ ٪ذ ََِکٕ
ََ ٣خاقٕ َوثَ ََلث ُ َ
و ٪ح ٔ٘ ّة َو ًَ َ َ

اھرفؿنبزدینباوبزراقء ،،دمحمنبرادش،امیلسؿنب ومیس،رضحترمعف نببیعش اےنپفادلےس افرفہاؿےکداداےسرفاتی
رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ہلصیف رفامایہک وج صخش اطخء لتق ایک ایگ وہاس یکدتی وسافٹن ںیہ نج ںیم ےس
سیتتنباخمض،سیتتنبوبلؿ،سیتےقح،افردسذمرکینبوبلؿ۔
رافی  :اھرفؿنبزدینباوبزراقء،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
دتییکدقماراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1122

راوی  :یحیي ب ٩حٜیً ،٥بذاٟزح ٩٤بً ٩ث٤ا ،٪حشين ا ،٥٠ٌٟحرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا حُ َشي ِ ْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ٗ ٔ َیُ ٤ة ِّ
ا٣ٔ ٪ائَةٔ دٔی َ٨ارٕ أَ ِو ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی َة آََ ٔ
ٖ د ٔ ِر َص َٕ ٥ود ٔ َی ُة أَ ِص ٔ١
اٟذیَةٔ ًََّ َي ًَ ِض ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََ ٤
ٕ ًُ َ٤زُ َرح َٔ٤طُ اہللُ َٓ َ٘ َأ َْ ٦لی ّبا َٓ َ٘ا َ٢
ک ََ ٛذَ ٔ ٟ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ا ِل َٔ ٜت ٔ
ٕ ٔ ٩ِ ٣دٔیَ ٔة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٗا ََ َ ََٓ ٢
اب َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ک َحتَّي ا ِس ُت ِخَ ٔ ٠

أَ ََ إ ٔ َِّ ٪اْلٔب ٔ َِ َٗ ١ذ ََُِ ٠ت َٗا َََ ٓ ٢رف َؿ َضا ًُ٤زُ ًََّ َي أَصِ َّٔ ١
ِق
ْش أَ ِّٟٔا َو ًََّ َي أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
اٟذصَ ٔب أَ َِ ٟ
ٕ دٔی َ٨ا ٕر َو ًََّ َي أَصِ ٔ ١ا َِ ٟورٔ ٔ ٚاثِن َِي ًَ َ َ
َ
َ
ٔ٣ائَت َ ِي َب َِقة ٕ َو ًََّ َي أَصِ َّٔ ١
ئ أَ ِٟفَ ِي َطاة ٕ َو ًََّ َي أَصِ ٔ ١ا ُِ ٟح َ٣ٔ ١ٔ ٠ائَت َ ِي حُ َّٕ ٠ة َٗا ََ ٢و َت َز َک دٔیَ َة أَصِ ِّٔ ١
اٟذ َّٔ ٣ة َ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ َضا ٓ ٔ َامی َر َٓ ٍَ
اٟظا ٔ
َ

اٟذیَةٔ
ِّٔ ٩ِ ٣

ییحینبمیکح،دبعارلنمحنبامثعؿ،نیسحاملعل،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےس افرفہاؿےکداداےسرفاتی رکےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمدتییکلکتمیق6دانیرای66درمہیھتہکبجاؿدونںالہاتکبیکدتیاملسمونں
یکدتیےسآدیھیھت رافیےتہکںیہہکہیایسرطحاتلچراہاہیںکتہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعہفیلخوہےئگوتفہہبطخدےنی
ےکےیلڑھکےوہےئافررفامایہکآاگہوہاجؤافٹنتہباگنہموہاکچےہ۔رافیےتہکںیہہکرھپرمعریضاہللاعتیلہنعےنوسانرےنھک
فاولں رپ اکی زہار دانیر دتی رقمریک افر اچدنیفاولں رپ زہاردرمہ رقمر رفامیئ افراگےئ ےسدتی دےنی فاولں رپ 66اگںیئ افر
رکبیےسدتیدےنیفاولںرپ66رکبایںافرڑپکےےکوجڑےفاولںرپااوجڑےرقمریکافرالہذہمیکدتیوکںیہنڑباھای۔
رافی  :ییحینبمیکح،دبعارلنمحنبامثعؿ،نیسحاملعل،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
دتییکدقماراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1123

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚحرضت ًلاء ب ٩ابي رباح

ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ًَ ٩ِ ًَ ٙلا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ِق ٔ٣ائَت َ ِي بَ َِقة ٕ َو ًََّ َي أَصِ َّٔ ١
َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي فٔي ِّ
ئ أَ ِٟفَ ِي َطاة ٕ َو ًََّ َي
اٟظا ٔ
اٟذ َی ٔة ًََّ َي أَصِ ِٔ ١اْلٔب ٔ ٔ٣ٔ ١ائ َ ّة ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔ ١و ًََّ َي أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
َ

َّ
َ
َ
َ
وب َّ
اٟلا َِ٘ ٟاِ ٔ ِّي
َقأ ِ ُت ًََّ َي َسٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
أ ِص ٔ ١ا ُِ ٟح َ٣ٔ ١ٔ ٠ائَت َ ِي ُحٕ ٠ة َو ًََّ َي أ ِص ٔ ١ا ِ٤ِ َ٘ ٟحٔ َط ِیئّا َ ٥َِ ٟی ِحَٔوِ ُط َُ ٣ح َّْ ٤ذ َٗا َ ٢أبُو َدا ُود َ َ
َف َق َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َٗا ََ ٢ح َّذث َ َ٨ا أَبُو تُ َِ ٤ی ََ ٠ة َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢ذ َ َ
َِک ًَ َلائْ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ َ ٢

َّ
وسي َو َٗا ََ ٢و ًََّ َي أَصِ َّٔ ١
اٟل ٌَاَ ٔ ٦ط ِیئّا ََ أَ ِح َٔ ُو ُط
ِک ِٔ ٣ث ََ ١حذٔیثٔ َُ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب ااحسؼ ،رضحت اطعء نب ایب رابح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن افوٹنں
فاولںیکدتیںیموسافٹناکہلصیفرفامایافراگےئفاولںیکدتیںیم 66اگںیئرقمرںیکافررکبویںفاولںرپدفزہاررکبایںافر
ڑپکے ےکوجڑفںفاولںیکدتی ںیمدفوسوجڑفں اک ہلصیف رفامایافردنگؾفاولں رپ ھچک رقمرایک اھت نکیل دمحم نبااحسؼ ےنایدںیہن
ایکاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہک ںیمےندیعسنبوقعیبااطلاقلینرپہیدحثیزپیھ وتاوہنںےنرفامایہک ںیمہہی دحثیاوبتمیلہےن
دمحم نب ااحسؼ ےکفاہطس ےس اوہنں ےن اطعء نب ایب رابح نع اجرب نب دبعاہلل ےک وحاہل ےسایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن دتی رقمر رفامیئ افر ومٰیس نب اامسلیع یک (ذموکرہ ابال) دحثی یک رطح ایبؿ ایک افر اہک ہک اھکےن یک دتی دےنی فاولں ےک
ابرےںیمیھبھچکرقمررفامایوجےھجمایدںیہن۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبااحسؼ،رضحتاطعءنبایبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
دتییکدقماراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1124

راوی ٣ :شذدً ،بذاٟواحذ ،ححاد ،زیذب ٩جبيَْ ،ظٕ ب٣ ٩اٟک كائي ،حرضت ًبذاہلل ب٣ ٩شٌود

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِِٔ ْ ٩ظ ٕٔ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َّ
اٟلائٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
َِ ٣ش ٌُود ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي د ٔ َی ٔة ا َِ ٟخ َلإ ٔ ً ِْٔش َ َّ
و ٪ب ٔ َِ ٨ت ََ ٣خاقٕ
ْٔش َ
ْٔش َ
وَ ٪ج َذ ًَ ّة َوً ِ ُ
و ٪ح ٔ٘ ّة َوً ِ ُ
ُ
ِک َوص َُو َٗ ِو ُِ ًَ ٢ب ٔذ اہللٔ
و ٪بَنٔي ََ ٣خاقٕ ذُ ُ ٕ
ْٔش َ
ْٔش َ
و ٪ب ٔ َِ ٨ت َٟبُو َٕ ٪وً ِ ُ
َوً ِ ُ
دسمد،دبعاولادح،اجحج،زدینبریبج،دصفنبامکلعایئ،رضحتدبعاہللنبوعسمدرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

ےنلتقاطخءیکدتیںیم76ےقحافر76ذجےع،سیبتنباخمض،افرسیبتنبوبلؿافرسیبینباخمضذمرکرقمررفامےئ۔
رافی  :دسمد،دبعاولادح،اجحج،زدینبریبج،دصفنبامکلعایئ،رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
دتییکدقماراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1125

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی ٪ا٧باری ،زیذ ب ٩حباب٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ش٤ً ،٥٠زو ب ٩دی٨ارًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ٩
اب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَنٔي ًَذ ٓ ٕ
ْش أَ ِّٟٔا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔی ُٗتٔ ََ َٓ ١ح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠دٔیَ َت ُط اثِن َِي ًَ َ َ

ض
ِک ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو ًَ ِٔ ِ ً ٩
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ ِذ ُ ِ

دمحمنبامیلسؿاابنری،زدی نب ةحب،دمحم نبملسم،رمعفنب دانیر،رکعہم،رضحتانب ابعسریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہک
ینبدعیاک اکیصخشلتقرکدایایگوتیبنرکمیےناسیکدتیابرہزہار(درمہ)رقمررفامیئ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثی
وکانبہینیعےنرمعفےساوہنںےنرکعہمریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیایکےہافراوہنںےنانبابعساکذترکہںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿاابنری،زدینبةحب،دمحمنبملسم،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1126

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب٣ ،شذد ،ح٤ادْ ،اٟذٗ ،اس ٥ب ٩ربیًٍ٘ ،بہ ب ٩اوض ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩زو

ض ًَ ِ٩
یٌ َة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
رح ٕب َو َُ ٣ش َّذ ْد ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد َْ َل َب یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓ َ ََ َّ َٜثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ََ ٢إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ

اب َو ِح َذ ُظ إلٔ َي صَاصُ َ٨ا َحٔٔوِ ُت ُط ًَ َِ ٣ُ ٩ش َّذد ٕث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا أَ ََ إ ٔ َّ ٪ک ُ َّ٣َ ١أِث ُ َزة ٕ کَاِ َ ٧ت
ص ًَ ِب َذ ُظ َو َصزَ َ ٦اْلِ َ ِحزَ َ
اہللُ َو ِح َذ ُظ َػ َذ ََ ٚو ًِ َذ ُظ َو َن َ َ
أ ٩ِ ٣ٔ ٪س َ٘ا َیةٔ ا َِ ٟحادِّ َوس َٔذاَ٧ةٔ ا ِٟب َ ِیتٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََ إ ٔ َّ ٪د ٔ َی َة
ِک َوتُ ِذع َي َٔ ٩ِ ٣د ٕ ٦أَ ِو َ٣ا َٕ ٢ت ِح َت َٗ َذم َ َّي إ ٔ ََّ َ٣ا ک َ َ
فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة تُ ِذ َ ُ
و ٪فٔي ب ُ ُلو ٔ ٪أَ ِو ََد ٔ َصا َو َحذ ُ
ا ٪ب ٔ َّ
ٔیث َُ ٣ش َّذد ٕأَ َت ُّ٥
اٟش ِو ٔن َوا َِ ٌَ ٟؼا ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔ ٨ِ ٣ٔ ١ضا أَ ِر َب ٌُ َ
ا َِ ٟخ َلإ ٔ ٔط ِبطٔ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟذ َ٣ا ک َ َ
امیلسؿ نبرحب،دسمد،امحد،اخدل،اقمسنبرعیب،ہبقعنبافس،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنحتفہکمےکرفزہبطخدای افرنیترمہبتاہللاربکاہکرھپرفامایہکاہللےکالعفہوکیئدنبیگےکال قںیہن اسےناانپ فدعہ
چسرک رفام ایافراےنپدنبےیکدمدرفامیئافراساےلیک ےنامتؾرکشلفںوکزہتمیےسدفاچرایکرافیےتہکںیہہکںیمےناہیںکت
ظفح ایک اھت دسمد ےس رھپ دفونں رافی قفتم ںیہ ہک آپ ےن رفامایہک آاگہ روہ ،رہ فہ تلیضف افر رتحیج دفراجتیلہ ںیم وخؿ ای امؽ یک
ذرکیکاجیتںیھتافر اؿاکدوعیایکاجاتاھتفہبسریمےدفونںدقومںےکےچینںیہوساےئاستلیضفےکوجاجحجوکاپینالپےن
افر تیب اہلل یک دختم یک یھت ،رھپ رفامایہک آاگہ روہ  ے کش لتق اطخء یک دتی لتقہبش دمع ےک ربارب وہیگ ہکبج وکڑے افر الیھٹ
ےسلتقوہفہدتیوسافٹنںیہاؿںیماچسیلافاینٹنںفہوہںیگنجےکںوٹیںںیمےچبوہںدسمدیکدحثیزایدہلمکمےہ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحد،اخدل،اقمسنبرعیب،ہبقعنبافس،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ

لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1127

راوی ٣ :شذدً ،بذاٟوارثًَّ ،ي ب ٩زیذٗ ،اس ٥ب ٩ربیٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ
وآٟہ وس٥٠

یٌ َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا ََ َْ ٢ل َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ أَ ِو َٓ ِتحٔ ََ َّٜ٣ة ًََّ َي َد َر َجةٔ ا ِٟب َ ِیتٔ أَ ِو ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ َٗا َ٢
یٌ َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَبُو َدا ُود ََ ٛذا َر َوا ُظ ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة أَی ِّـا ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ

وب َّ
یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ِٔ ٣ث ََ ١حذٔیثٔ َْإ ٔ ٟذ َو َر َوا ُظ َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة
َو َس ََّ ٥َ ٠ر َوا ُظ أَ ُّی ُ
اٟش ِخت َٔیاِ ٔ ُّي ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
وب َّ
اٟش ُذو ٔس ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ َِ ٩ی ٌِ ُ٘ َ

دسمد،دبعاولارث،یلعنبزدی،اقمسنبرعیب،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسینعم
یک دحثی رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ےک رفز ای رفامای حتف ہکم ےک رفز تیب اہلل یک
ڑیسیھ رپ ای رفامای ہبعکیکڑیسیھ رپہبطخ دای اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہہک ایسرطح انبہینیع ےن یلع نب زدی ےس نع ااقلمس نب رہعیب
ل
نعانبرمعریضاہللاعتیل ہنعنعایبنلےسرفاتیایکےہاسدحثیوکافراویبا شحتیاینےناقمسنبرہعیبنعدبعاہللنبرمعف
ےساخدل یکدحثییکرطح رفاتی ایکےہ افرامحد نبہملس ےننع یلع نبزدی نعوقعیبادسلفیسنعدبعاہلل نبرمعفنعایبنل
رفاتیایکےہ۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،یلعنبزدی،اقمسنبرعیب،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ

لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1128

راوی  :نٔیَّي ،سٔیا ٪اب ٩ابو٧حیح٣ ،حاہذ

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ َٗا ََ َٗ ٢ضي ًُ َ٤زُ فٔي ٔط ِبطٔ ا ِ٤ِ ٌَ ٟذٔ ث َ ََلث ٔي َن ح َّٔ٘ ّة َوثَ ََلث ٔي َن َج َذ ًَ ّة

َوأَ ِر َبٌٔي َن َّْ َٔ ٔ ٠ة َ٣ا بَي ِ َن ثََّ ٔ ٨ی ٕة إلٔ َي بَازٔ ًَٔ ٢ا َٔ ٣ضا

بف
یلی،ایفسؿانباوبحیجن،اجمدہ ےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنلتقہبشدمعےکابرےںیمہلصیفرفامایہکفہسیت
ےقح،سیتذجےعافراچسیلحلفے(اگنھب)ھچربسےسونربسکتےکافٹنوہںہینثےسابزؽاعؾکت(افاینٹنں)۔
بف
رافی  :یلی،ایفسؿانباوبحیجن،اجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1129

راوی ٨٫ :اد ،ابواحوؾ ،سٔیا ،٪اب ٩اسحاً ،ٚاػ ،٥ؿ٤زہ ،حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ؿ َِ ٤ز َة ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔي ٔط ِبطٔ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟذ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٙ
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
و ٪ثََّ ٔ ٨ی ّة إلٔ َي بَازٔ ًَٔ ٢ا َٔ ٣ضا َوک ُ َُّ ٠ضا َْْ َٔ ٔ ٠ة
وَ ٪ج َذ ًَ ّة َوأَ ِربَ ٍْ َوثَ ََلث ُ َ
و ٪ح َّٔ٘ ّة َوثَ ََل ْث َوثَ ََلث ُ َ
أَث ِ ََل ْث ثَ ََل ْث َوثَ ََلث ُ َ
انھد،اوباوحص،ایفسؿ،انبااحسؼ،اعمص،رمضہ،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنہبشدمعاًیکدتیےک
ابرےںیمرفامایہکفہثلثیکمیسقترپےہ88ہقح88،ذجہع،افر89ہینثےسابزؽاعؾکتاگنھبافاینٹنںوہں۔

رافی  :انھد،اوباوحص،ایفسؿ،انبااحسؼ،اعمص،رمضہ،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1130

راوی ٨٫ :اد ،ابوحوؾ ،سٔیا ،٪ابواسحا ،ٚحرضت ًاػ ٥ب ٩ؿ٤زہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٙ
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ؿ َِ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط فٔي ا َِ ٟخ َلإ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِربَا ًّا َْ٤ص َوً ِْٔش َ َّ
و ٪بَ َ٨ا ٔ
و ٪بَ َ٨ا ٔ
ت ََ ٣خاقٕ
ْٔش َ
ْٔش َ
ْٔش َ
ت َٟبُو َٕ ٪و َْ ِْ ٤ص َوً ِ ُ
وَ ٪ج َذ ًَ ّة َو َْ ِْ ٤ص َوً ِ ُ
و ٪ح ٔ٘ ّة َو َْ ِْ ٤ص َوً ِ ُ
ُ
ِ ْ
انھد،اوبوحص،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رضحتاعمصنبرمضہ ےتہکںیہہکرضحت یلع ریضاہللاعتیلہنعےن لتقاطخءیک دتیرعب ےک
اابتعرےسمسقترفامیئ۔7:ہقح7:،ذجہع7:،تنبوبلؿ7:،انبتاخمضافاینٹنںوہںیگ۔
رافی  :انھد،اوبوحص،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رضحتاعمصنبرمضہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1131

راوی ٨٫ :اد ،ابوحوؾ ،ابواسحا ،ٚحرضت ً٤٘٠ہ اور اَسود رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ْد ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٤َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙة َواْلِ َ ِسود ٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ فٔي ٔط ِبطٔ ا ِٔ ٤ٌَ ٟذ َْ٤ص َوً ٔ ِْش َ َّ
و٪
ْٔش َ
و ٪ح ٔ٘ ّة َو َْ ِْ ٤ص َوً ِ ُ
ُ
َ
ِ ِ ْ
َ
و ٪بَ َ٨ا ٔ
و ٪بَ َ٨ا ٔ
ت ََ ٣خاقٕ
ْٔش َ
ْٔش َ
ت َٟبُو َٕ ٪و َْ ِْ ٤ص َوً ِ ُ
َج َذ ًَ ّة َو َْ ِْ ٤ص َوً ِ ُ
انھد ،اوبوحص ،اوبااحسؼ ،رضحت ہمقلع افر االوسد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےن ہبش دمع یک
دتییکرتبیت۔ہقح،ذجہع،تنبوبلؿ،انبتاخمضافاینٹنںالتبیئںیہ۔
رافی  :انھد،اوبوحص،اوبااحسؼ،رضحتہمقلعافراالوسدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1132

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاہلل ،سٌیذٗ ،تادہً ،بذربہ ،ابوًیاق رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ َربِّطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ً َٔیاقٕ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
و ٪بَ َ٨ا ٔ
و ٪ح َّٔ٘ ّة
ت َٟبُو َٕ ٪وفٔي ا َِ ٟخ َلإ ٔ ث َ ََلث ُ َ
و ٪ح َّٔ٘ ّة َوثَ ََلث ُ َ
وَ ٪ج َذ ًَ ّة َّْ َٔ ٔ ٠ة َوثَ ََلث ُ َ
اَ ٪و َزیِ ٔذ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت فٔي ا ِ٠َّ َِ ٤ُ ٟوَ ةٔ أَ ِر َب ٌُ َ
بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
و ٪بَ َ٨ا ٔ
و ٪بَ َ٨ا ٔ
ت ََ ٣خاقٕ
ْٔش َ
ْٔش َ
َوثَ ََلث ُ َ
و ٪بَُ٨و َٟبُو ٕ ٪ذُ ُْ ٛور َوً ِ ُ
ت َٟبُو َٕ ٪وً ِ ُ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب دبع اہلل،دیعس ،اتقدہ ،دبعرہب ،اوبایعض ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع
نبافعؿافررضحتزدینباثتبےندتیہظلغم(وجہبشدمعیکوصرتںیمدیاجیتےہ)یکرتبیتہیالتبیئےہہکاچسیلذجےع
اگنھب ،سیت ےقح افر سیت تنب وبلؿ افر لتق اطخ ںیم سیت ےقح ،سیت انبت وبلؿ ،سیب ینب وبلؿ افر سیب تنب اخمض یک رتبیت
ریھک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبدبعاہلل،دیعس،اتقدہ،دبعرہب،اوبایعضریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :دتیاکایبؿ
لتقاطخافرلتقہبشدمعیکدتیاکیےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1133

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاہلل ،سٌیذٗ ،تادہ ،حرضت سٌیذ ب ٩ا٤ٟشیب

ٔیذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩زیِذٔ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
َّ
اٟش َٔ ٨ة اٟزَّابٔ ٌَةٔ
ثَاب ٔ ٕت فٔي ِّ
ِک ِٔ ٣ث َُ ٠ط َس َو ّ
ائ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی ٕذ َوَُيَُِ َواح ٔ ٕذ إٔذَا َد ََِْ ٠ت ا٨َّ ٟا َٗ ُة فٔي َّ
اٟذ َی ٔة ا ِ٠َِ ٤ُ ٟوَ ٔة ٓ ََذ َ َ
َٓ ُض َو ح ٌَّٔ ٙواْلِ ُِ٧ثَي ح َّٔ٘ ْة ْٔلَُ َّ ٧ط َی ِش َت ٔح ُّ ٙأَ ِ ٪یُ ِح ََِ ٠ًَ ١َ ٤یطٔ َویُ ِز ََ ٛب َٓإٔذَا َد َْ َ ١فٔي ا َِ ٟخا َٔ ٣ش ٔة َٓ ُض َو َج َذ َْ َو َج َذ ًَ ْة َٓإٔذَا َد َْ َ ١فٔي
اٟشاد ٔ َس ٔة َوأَ َِ ٟقي ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َٓ ُضو ثَنٔي َوثََّ ٔ ٨ی ْة َٓإٔذَا َد َْ َ ١فٔي اَّ ٟشابٌٔ ٔة َٓ ُضو َربَا َْ َو َربَاً ٔی ْة َٓإٔذَا َد َْ َ ١فٔي َّ
اٟثا ٔٔ ٨َ ٣ة َوأَ َِ ٟقي ِّ
َّ
اٟشَّ٩
َ
َ َ
َ ٌّ

ارشة ٔ
َْط َ٧ابُطُ َوكَ َُ َٓ ٍَ ٠ض َو بَاز َْٔٓ ٢إٔذَا َد َْ َ ١فٔي ا َِ ٔ ٌَ ٟ
َّأ ٟذی بَ ٌِ َذ اَّ ٟزبَاً َٔیةٔ َٓ ُض َو َسذ ْ
ٔیص َو َس َذ ْض َٓإٔذَا َد َْ َ ١فٔي اَّ ٟتاس ٌَٔةٔ َوٓ َ َ

ٕ ًَا َ٣ي ِ ٔن إلٔ َي َ٣ا َزا َد َو َٗا َ٢
ٕ ًَاَ ٕ ٦و ُِ ٣خُ ٔ ٠
اس َْ ٥و َل ٩ِٔ ٜیُ َ٘ا ُ ٢بَازٔ ًَُ ٢اَ ٕ ٦وبَازٔ ًَُ ٢ا َ٣ي ِ ٔن َو ُِ ٣خُ ٔ ٠
ٕ ث ُ ََِّ ٟ ٥ی َص َُ ٟط ِ
َٓ ُض َو ُِ ٣خْ ٔ ٠
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١ابِ َُ ٨ة ََ ٣خاقٕ َ ٔ ٟش َٕ ٨ة َوابِ َُ ٨ة َٟبُو َٕ ٔ ٟ ٪ش ََ ٨تي ِ ٔن َوح َّٔ٘ ْة َ ٔ ٟث ََل ٕث َو َج َذ ًَ ْة ْٔلَ ِربَ ٍٕ َوثَنٔ ٌّي ََ ٟخ ِٕ ٤ص َو َربَا َْ ٔ ٔ ٟش ٕٓت
اُ ِ ٨َّ ٟ
ٔیص َ ٔ ٟش ِب ٍٕ َوبَاز َْٔ ٔ ٟ ٢ث َ٤ا َٕٗ ٪ا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢أَبُو َحات َٕٔ ٥واْلِ َ ِػ َ٤ع ٔ ُّي َوا ُِ ٟح ُذو ًَ ُة َوٗ ِْت َوَِ ٟی َص بٔ ٔش َٕٓٗ ٩ا َ ٢أَبُو َحات ٕٔ٥
َو َسذ ْ

َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِٓ ٥إٔذَا أَ َِ ٟقي َربَاً ٔ َی َت ُط َٓ ُض َو َربَا َْ َوإٔذَا أَ َِ ٟقي ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َٓ ُض َو ثَنٔ ٌّي َو َٗا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی ٕذ إٔذَا ََ ٔ ٟ٘ح ِت َٓه ٔ َي َْْ َٔ ٔ ٠ة ٓ َََل َتزَا ُ٢
ْشا ُئ َٗا َ ٢أَبُو َحات ٕٔ ٥إٔذَا أَ َِ ٟقي ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َٓ ُض َو ثَنٔ ٌّي َوإٔذَا أَ َِ ٟقي َربَاً ٔ َی َت ُط َٓ ُض َو
ْش َة أَ ِط ُضز ٕ َٓه ٔ َي ًُ َ َ
ْشة ٔأَ ِط ُضز ٕ َٓإٔذَا بَ َِ َِ ٠ت ًَ َ َ
َّْ َٔ ٔ ٠ة إلٔ َي ًَ َ َ
َربَا َْ
دمحمنبینثم،دمحمنبدبعاہلل،دیعس،اتقدہ،رضحتدیعسنبابیسملےسرمفیےہہکرضحتزدینباثتبےندتیہظلغمےکابرے
ںیمفیہرتبیتذرکیکیسیجیلھچپدحثیںیمذگریکچےہاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہک اوبدیبعےناکیےسزادئارفادےسرفاتیایک
ےہ ہک بج افینٹن وچےھت اسؽ ںیمدالخ وہاجےئ وت فہ قح ےہ افر ومثن ہقح ےہ اس ےیل ہک فہ اس ابت یک قحتسم ےہ ہک اس رپ

وسارییکاجےئ افراسرپابرربدارییکاجےئ بجفہاپوچنںیاسؽ ںیمدالخوہاجےئ وتفہذجع افرذجہعےہ بج ےٹھچاسؽ ںیم
دالخ وہاجےئ افر اےنپ داتن اکنؽ ےل وت فہ ینث ےہ ہینث ےہ بج فہ اسوتںی اسؽ ںیم دالخ وہاجےئ وت فہ رابع ےہ بج آوھٹںی
ربس ںیم دالخ وہاجےئ افر فہ داتن اکنؽ ےل وج رابہیع ےک دعب وہےت ںیہ وت دسسی افر دسس ےہ بج ونںی اسؽ ںیم دالخ
وہاجےئافراےنپونےلیکداتن اکنؽےلافراظرہرکدےوتفہابزؽےہبجدوسںیربسںیمدالخوہاجےئوتفہففخمےہرھپاس
ےکدعباساکوکیئانؾںیہنےہنکیلہیاہکاجاتےہہکابزؽاعؾےہایابزؽاعنیمافرفلخماعؾےہایفلخماعنیم۔اہجںکتیھبزایدہ
وہاجےئرضننبلیمشےناہکہکاکیاسؽیک افینٹنتنباخمضےہدفاسؽیکتنبوبلؿ،نیتاسؽیکہقحافراچراسؽیکذجہعاپچن
ربس یک ینثافرھچاسؽیکرابعافراست اسؽ یکدسسی افرآھٹاسؽ اکابزؽ افراامؾ اوبداؤدرفامےتںیہہکاوباحمت افرایعمص ےن
اہکہکبجافینٹناےنپاسےنمےکاچرداتناکنؽےلوتفہرابعےہاوبدیبعےناہکہکبجاحہلموہاجےئوتہفلخےہسپفہدسامہکت
لسلسم ہفلخ ریتہ ےہ بج دس امہ وپرے وہاجںیئ وت فہ رشعاء ےہ اوباحمت ےتہک ںیہ ہک بج فہ اےنپ داتن اکنؽ ےل وتینث ےہ بج
اسےنمےکاچرداتناکنؽےلوترابعےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبدبعاہلل،دیعس،اتقدہ،رضحتدیعسنبابیسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؼضاءیکدتیاکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1134

راوی  :اسحا ٚب ٩اس٤اًیً ،١بذہ ب ٩س٠امی ،٪سٌیذ ب ٩ابورعبہُ ،اٟب ت٤ار ،ح٤یذ ب٣ ،١٫ ٩رسو ٚب ٩اوض ،حرضت
ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
ٰ

رعوبَ َة ًَ َُِ ٩أٟبٕ اَّ ٟت َّ٤ارٔ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤یذٔ
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب َذةُ َی ٌِنٔي ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َ ُ

ْش ٔ٩ِ ٣
رسو ٔ ٚبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
ْش ًَ ِ ْ
وسي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اْلِ َ َػاب ٔ ٍُ َس َوائْ ًَ ِ ْ
بِ ٔ ٩ص ََٔل ُٕ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٢
ِاْلٔب ٔ ٔ١
ااحسؼ نب اامسلیع ،دبعہ نب امیلسؿ ،دیعس نب اوبرعہب ،اغبل امتر  ،دیم نب لھ ،رسمفؼ نب افس ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض
اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاایلگنںدتیںیمبسرباربںیہدسافٹنایکندتی
ےہاکیایلگنیک۔
رافی  :ااحسؼ نب اامسلیع ،دبعہ نب امیلسؿ ،دیعس نب اوبرعہب ،اغبل امتر  ،دیم نب لھ ،رسمفؼ نب افس ،رضحت اوبومٰیس
ارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1135

ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :ابواٟوٟیذ ،طٌبہُ ،اٟب ت٤ار٣ ،رسو ٚب ٩اوض ،حرضت
ٰ

ض ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رسو ٔ ٚبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َُِ ٩أٟبٕ اَّ ٟت َّ٤ارٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َُِ ٩أٟبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ْش َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ْش ًَ ِ ْ
َٗا َ ٢اْلِ َ َػاب ٔ ٍُ َس َوائْ ُُِٗ ٠ت ًَ ِ ْ

رس َ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َُاْ ٔ ٟب اَّ ٟت َّ٤ا ُر ب ٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔأَبٔي ا َِ ٟؤٟی ٔذ َو َر َوا ُظ َح ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ُ ٩أَبٔي َػ ٔٔ َّی َة ًَ َُِ ٩أٟبٕ
و ٚبِ َ ٩أَ ِو ٕ
ض َو َر َوا ُظ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َُ ِ ٣
بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ١

اوباولدیل،ہبعش،اغبلامتر،،رسمفؼنبافس،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکاایلگن ؿبسرباربںیہںیمےناہکہکدسدسافٹنںیہرفامایہکاہں۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثی
وک دمحم نب رفعج ےن ہبعش نع اغبل نع رسمفؼ نب افس رفاتی ایک ےہ افر اامسلیع ےن اغبل امثر ےس ااب اولدیل یکدنس ےس ایبؿ ایک

ےہافرہلظنحنبایبہیفصےناغبلےساامسلیعیکدنسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،اغبلامتر،رسمفؼنبافس،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1136

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ابٌ٣ ٩اذ ،نرض بًَّ ٩ي ،یزیذ ب ٩زریٍ ،طٌبہٗ ،تادہ ،حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حرضت
ابً ٩باض

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َِْ َ َََ٧ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ک ُ ُُّ ٠ض ِ٩ِ ًَ ٥
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ح و َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ َو َص ٔذظ ٔ َس َوائْ َی ٌِنٔي
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ص
ِاْلٔبِ َض َاَ ٦وا ِٟخ ٔ َِ َ ٨
دسمد،ییحی،انباعمذ،،رضننبیلع،سیدینبزرعی،ہبعش،اتقدہ،رضحترکعہمریضاہللاعتیلہنعرضحتانبابعسےسرفاتیےہ
ہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیافرہیرباربںیہینعیرصنخافرااہبؾرباربںیہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،انباعمذ،رضننبیلع،سیدینبزرعی،ہبعش،اتقدہ،رضحترکعہمریضاہللاعتیلہنعرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1137

راوی ً :باض ًََ٨یً ،بذاٟؼ٤ذ بً ٩بذاٟوارث ،طٌبہٗ ،تادہًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّاض ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َٔ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا َِ ٟوارٔ ٔ
ض أَ َّ٪
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ث َح َّذثَنٔي ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ْ
َّ
َّ
َّ
اٟرض ُض َس َوائْ َص ٔذظ ٔ َو َص ٔذظ ٔ َس َوائْ َٗا َ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢اْلِ َ َػاب ٔ ٍُ َس َوائْ َواْلِ َ ِس َ٨ا َُ ٪س َوائْ اٟثَّ ٔ ٨ی ُة َو ِّ ِ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ُٕ ٩ِ ًَ ١ط ٌِ َب َة ب ٔ ٌَِ ٤ن َي ًَ ِب ٔذ اٟؼَّ َٔ ٤ذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َح َّذثَ َ٨اظ َّ
رض
اٟذارٔم ٔ ُّي ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
أَبُو َدا ُود َو َر َوا ُظ اُ ِ ٨َّ ٟ
ابعسربنعی،دبعادمصلنبدبعاولارث،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعس ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک اایلگنںرباربںیہافرداتن یھب ربارب ںیہاسےنمےکداتنافرڈاڑںیرباربںیہافردتی ےکاابتعرےس
افرہیبسرباربںیہاکیداتنیکدتیاپچنافٹنےہرشبہکیطداتنحیحصوہں۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرضننبلیمشےناس
دحثی وک ہبعش ےس دبعادمصل نب دبعاولارث یک ذموکرہ ابالرفاتی ےک ینعم ںیم یہ ایبؿ ایک ےہ اوبداؤد رفامےت ںیہ داریم ےن اس
وکرضنےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :ابعسربنعی،دبعادمصلنبدبعاولارث،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1138

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩حات ٥ب ٩بزیًٍَّ ،ي ب ٩حش ،٩ابوح٤زہ یزیذ ٧حویًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
ض
یٍ َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو َح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َ ِس َ٨ا َُ ٪س َوائْ َواْلِ َ َػاب ٔ ٍُ َس َوائْ

دمحم نب احمت نب زبعی ،یلع نب نسح ،اوبزمحہ سیدی وحنی ،رکعہم ،انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکداتنافرایلگنںبسیکبسرباربںیہ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبزبعی،یلعنبنسح،اوبزمحہسیدیوحنی،رکعہم،انبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1139

راوی ً :بذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ابا ،٪ابوت٤ی٠ہ ،حشين ا ،٥٠ٌ٤ٟیزیذ ٧حویًْ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا أَبُو تُ َِ ٤ی ََ ٠ة ًَ ُِ ٩ح َشي ِ ٕن ا َِ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟیز ٔ َ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩أَبَ َ
ض َٗا ََ ٢ج ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػاب ٔ ٍَ ا َِ ٟی َذیِ َٔ ٩واِّ ٟز ِج َ٠ي ِ ٔن َس َو ّ
ائ
ًَبَّا ٕ
دبعاہللنبرمعنبدمحمنباابؿ،اوبتمیلہ،نیسحاملعمل،سیدیوحنی،رکعہم،انبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےندفونںاہوھتںریپفںیکاویلگنںوکرباربرقاردایےہ۔
رافی  :دبعاہللنبرمعنبدمحمنباابؿ،اوبتمیلہ،نیسحاملعمل،سیدیوحنی،رکعہم،انبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1140

راوی ٫ :ذبہ بْ ٩اٟذ٤٫ ،ا ،٦حشين ا ٥٠ٌ٤ٟحرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

َح َّذثَ َ٨ا ص ُِذبَ ُة بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّذث َ َ٨ا حُ َشي ِْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ

ْش
ْش ًَ ِ ْ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔي ُْ ِلبَتٔطٔ َوص َُو ُِ ٣شْ ٔ ٨ذ هَ ِض َز ُظ إلٔ َي ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة فٔي اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ ًَ ِ ْ

 ،دھہبنباخدل،امھؾ،نیسحاملعملرضحترمعفنببیعشاےنپفادلےس افرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےنپہبطخںیمافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپتشپوکہبعکرکمہمےسکیٹاگلےئوہےئےھتاویلگنں
ےکابرےںیمرفامایہکدسدسافٹنںیہ۔
رافی ،  :دھہبنباخدل،امھؾ،نیسحاملعملرضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1141

راوی  :زہيَب ٩رحب ابوْثی٤ہ ،یزیذ ب٫ ٩ارو ،٪حشين ا ،٥٠ٌ٤ٟحرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اپ٨ے دادا

وَ ٪ح َّذثَ َ٨ا حُ َشي ِْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟز ٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ
رح ٕب أَبُو َْ ِی َث ََ ٤ة َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّذثَ َ٨ا ُز َصيَُِ بِ ُِ َ ٩

اَ ٪و ٥َِ ٟأَ ِس ٌَِ ٤طُ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔي اْلِ َ ِس َ٨ا ْٔ ٤ِ َْ ٪ص َْ ِْ ٤ص َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َج ِذ ُت فٔي َ ٔ ٛتاب ٔي ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َح َّذثَ َ٨ا ُظ أَبُو بَ ِْکٕ َػاح ْٔب َ٨َ ٟا ٔث َ٘ ْة َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٪ح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩را ٔط ٕذ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ی ٌِنٔي ابِ َ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٘و ُِّ ٦دٔیَ َة ا َِ ٟخ َلإ ٔ ًََّ َي أَ ِص ٔ١
وسي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َُ ٣
ِقی أَ ِربَ ٍَ ٔ٣ائ َ ٔة دٔی َ٨ا ٕر أَ ِو ًَ ِذََ ٟضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟورٔ َٔ ٚویُ َ٘وِّ َُ ٣ضا ًََّ َي أَث ِ َ٤ا ِٔ ٪اْلٔب ٔ َٔٓ ١إٔذَا ََُِ ٠ت َر َٓ ٍَ فٔي ٗ ٔ َی٤ت َٔضا َوإٔذَا صَا َج ِت ُر ِْ ّؼا
ا َِ ُ ٟ
َن َ٘ َؽ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ی٤ت َٔضا َوبَ َِ َِ ٠ت ًََّ َي ًَ ِض ٔذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَي ِ َن أَ ِربَ ٍٔ ٔ٣ائ َ ٔة دٔی َ٨ارٕ إلٔ َي ثَ َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائ َ ٔة دٔی َ٨ا ٕر

آَ ٔ
ا٪
َو ًَ ِذَ ُٟضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟورٔ ٔ ٚث َ َ٤اَ ٔ ٧ی ُة َ
ٖ د ٔ ِر َص َٕ ٥و َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
ِقة ٕ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ِق ٔ٣ائَت َ ِي َب َ َ
د ٔ َی ُة ًَ ِ٘ٔ٠طٔ فٔي َّ
ئ َٓأ َ ِٟفَ ِي َطاة ٕ َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِ٣ٔ ١َ ِ٘ ٌَ ٟي ََ ْ
اث بَي ِ َن َو َرثَةٔ ا َِ٘ ٟت ٔی َٔ ًََّ ١ي
اٟظا ٔ
َقابَت ٔض ٔ ِ٤ََ ٓ ٥ا ٓ ََـ ََ ٌَِ ٠ٔ٠َٓ ١ؼ َب ٔة َٗا ََ ٢و َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي اْلِ َ ٕٔ ِ ٧إ ٔ َذا ُج ٔذ ََ ِّ
اٟذیَ َة کَا ّٔ ٠َ ٣ة َوإٔذَا ُج ٔذ ًَ ِت
ََ
َّ
ٕ َطاة ٕ َوفٔي ا َِ ٟی ٔذ إٔذَا
ٕ ا ُِ ٤ِ َْ ١ٔ ِ٘ ٌَ ٟش َ
ِقة ٕ أَ ِو أَ ُِ ٟ
ثَ ُِ ٨ذ َوتُ ُط َِٓ ٔ ٨ؼ ُ
وِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْلٔب ٔ ٔ ١أَ ِو ًَ ِذَ ُٟضا ٔ ٩ِ ٣اٟذ َص ٔب أَ ِو ا َِ ٟورٔ ٔ ٚأَ ِو ٔ٣ائ َ ُة َب َ َ
وِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْلٔب ٔ َٔ ١وثُْ ُ٠ث أَ ِو ٗ ٔ َی٤ت َُضا
ٕ ا َِ ١ٔ ِ٘ ٌَ ٟوفٔي ا ِ٤َ ٟأ ِ ُ٣و َٔ ٣ة ثُُ ُ٠ث ا ِ ١ٔ ِ٘ ٌَ ٟثَ ََل ْث َوثَ ََلث ُ َ
ٕ ا َِ ١ٔ ِ٘ ٌَ ٟوفٔي اِّ ٟز ِج ٔ ١ن ِٔؼ ُ
ُٗ ٔل ٌَ ِت ن ِٔؼ ُ
َّٔ ٩ِ ٣
ِق أَ ِو َّ
ْش ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔ ١وفٔي اْلِ َ ِس َ٨ا ٔ ٪فٔي
اٟظا ٔ
اٟذ َص ٔب أَ ِو ا َِ ٟورٔ ٔ ٚأَ ِو ا َِ ٟب َ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
ئ َوا َِ ٟحائ ٔ َٔ ُة ِٔ ٣ث ُ
ک َوفٔي اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ فٔي کُ ِّ١أ ُ ِػبُ ٍٕ ًَ ِ ْ

وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا
کُ ِّ١س ْٕٓٔ ٤ِ َْ ٩ص ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔ ١و َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ١َ ِ٘ ًَ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔبَي ِ َن ًَ َؼبَت َٔضا َ ٩ِ ٣کَاُ ٧وا ََ َیزٔث ُ َ
وَٗ ٪ات ٔ َُ ٠ض َِ ٥و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َط ِیئّا إ ٔ ََّ َ٣ا ٓ ََـ ََ ٩ِ ًَ ١و َرثَت َٔضا َوإ ٔ ُِٗ ٪تَِٔ ٠ت ٓ ٌََ َِ٘ ُ٠ضا بَي ِ َن َو َرثَت َٔضا َوص َُِ ٥ی ِ٘ ُتَ ُ٠

َّ
ُ
ُ َ
َ ١ط ِیئّا َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ َص َذا ک ُ ُّ٠طُ
ض إَِٔ ٟیطٔ َو ََ یَز ٔ ُث ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
َق ُب ا٨َّ ٟا ٔ
َو َسَِ ٟ ٥َ ٠ی َص َ٘ ٠ِ ٔ ٟات ٔ َٔ ١ط ِی ْئ َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَُ َٟ ٩ِ ٜط َوار ْٔث ٓ ََوارٔث ُط أ ِ َ
وسي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَنٔي بٔطٔ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
زریہنبرحباوبہمیثخ،سیدی نباھرفؿ،نیسحاملعمل،رضحترمعفنببیعش اےنپفادل ےسافرفہاےنپ داداےسرفاتیرکےتںیہ
ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک داوتنں ےک ابرے ںیم اپچن اپچن افٹن ںیہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اینپ
اتکبںیمابیشؿےسہیرفاتیاپیئنکیلںیمےناؿےسںیہنینسرھپرامرےاکیاسیھتاوبرکبےنوجہقثںیہابیشؿ ےسرفاتی
ایکےہاوہنںےناہکہکمہےسدمحمنبرادشےنایبؿایکہکامیلسؿنبومٰیسےساوہنںےنرمعفنببیعشےساؿےکفادلےنافر
اوہنںےناؿےکداداےسہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسلتقاطخءیکدتیاگؤںفاولںرپاچروسدانیرایاسےکاسمفیاچدنی
رقمر رکےتےھتافراسیکتمیقافوٹنںیکوتمیقںےک اابتعرےساگلایرکےتےھتارگافوٹنںیکتمیقیگنہموہاجیتوتدتییکتمیق
ڑباھدےتیافر بجیمک افرارزاینوہیتوتاسیکتمیق ںیم ےسیمکرکدےتی افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمدتی
یکتمیقاچروس دانیرےسآھٹوسدانیرکتایاسےکاسمریاچدنیےسآھٹزہاردرمہکتچنہپیئگیھترافیےتہکںیہہکافرروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اگویں فاولں رپ دتی دف وس اگںیئ رقمر رفامںیئ افر سج یک دتی رکبویں ںیم وہ وت دف زہار رکبایں رافی
ےتہکںیہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکدتیریماثےہوتقمؽےک فراثءےکدرایمؿاؿیکرقاتب داریےک
اابتعر ےس افر وج اؿ ےس چب اجےئ فہ ہبصع وک ےلم یگ رافی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انک ےک ابرے ںیم
ہلصیف رفامای ہک ارگ وپری انک اکٹدی اجےئ وت اکلم دتی وہیگ افر ارگ انک اک رصػ افرپ اک افاچن ہصح اکٹدای اجےئ وت آدیھ دتی

اچپسافٹنایاسےکاسمفی وساناچدنیایوساگںیئایزہاررکبایںافرارگاہھتاکٹدایاجےئوتآدیھدتیالزؾوہیگافراپؤںںیم
آدیھدتی وہیگ امومہم ںیم اکی اہتیئدتی افر اجہ ہ ںیم یھب ایس رطح اویلگنں ںیم ےس رہ اکی ایلگن ںیم دس افٹن افر داوتنں
ںیم ےس رہداتن ںیم اپچن افٹن وہں ےگ افر یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ہلصیف رفامایہک وعرت ارگانجتی رکےل وتاسیک
دتیاسےکابصعترپوہیگفہابصعتہکوجفارثوت ںیہنےھتیسکزیچےکنکیلوجالصذفیارفلفضفراثءےس اتچباھتفہاںیہن
لماجات اھت افر ارگ فہ وعرت وخد وتقمؽ وہاجےئ وتاس وک ےنلم فایلدتی امتؾفراثء ےک درایمؿ میسقت وہیگ افرفیہ اس ےک اقلت وک
لتقرکںیےگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاقلتوکھچکںیہنےلماگافرارگوتقمؽاکوکیئفارثیھبہنوہوتاس
اکفارثولوگں ںیم ےس فہ صخش وہاگ وجاس ےک بس ےس زایدہ رقبی ےہ افر رقاتبفاال وہ افر اقلت رہسگ یسک یھب زیچ اکفارث
ںیہنوہاگدمحمےتہکںیہہکہیبسھجمےسامیلسؿنبومٰیسےنرمفاؿبیعشےکفاہطسےسافراوہنںےناےنپفادلےسافراوہنں
ےناؿےکداداےسافراوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایک۔
رافی  :زریہنبرحباوبہمیثخ،سیدینباھرفؿ،نیسحاملعمل،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاےنپدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1142

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض٣ ،ح٤ذ ب ٩بَارب ٩بَلً ٢اَّ٣ي ٣ح٤ذ اب ٩راطذ ،سی٤٠ا ٪اب٣ ٩وسي ،حرضت ً٤زو ب٩
طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

ض َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩بَََّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ ٢ا ٌَِ ٟا ُّٔ ٔ َّ٣ي أَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩را ٔط ٕذ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ٔ ١ط ِبطٔ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟذ
وسي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ِ٘ ًَ ٢
ُسََ ِ ٠امی ََ ٪ی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩

ک أَ ِ ٪یَ ِ٨ز ُ َو َّ
ض
َ ١ػاحٔبُ ُط َٗا ََ ٢و َزا َدَ٧ا َْٔ٠ی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ َٔ ٩را ٔط ٕذ َوذََ ٔ ٟ
 ١ٔ ِ٘ ًَ ١ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟذ َو ََ ُی ِ٘ َت ُ
ُْ ٠َّ َِ ٣ى ِٔ ٣ث ُ
اٟظ ِی َلا ُ ٪بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

َٓ َتُٜو ُ ٪د ٔ َ٣ائْ فٔي ً ٔ ِّ٤یَّا فٔي َُي َِ ٔ َؿِٔی َٕ ٨ة َو ََ َح ِ ١ٔ ٤س ََٔل ٕح
دمحمنبییحینبافرس،دمحمنباکبرنبالبؽاعیلمدمحمانبرادش،شیلماؿانبومیس،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےک
دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک لتق ہبش دمع یکدتی ہ ظل ےہ (تخس ےہ) لتق دمع یک
رطح نکیل لتق ہبش ےک اقلت وک امرا ںیہن اجےئ اگ رافی ےتہک ںیہہکلیلخ ےن دمحم نب رادش ےس ہی ااضہف مہ ےس ایبؿ ایک ہک اطیشؿ
ولوگںںیماسفدڈا اتےہوتاؿےکدرایمؿادناھددنھلتقوہاجےتںیہریغبیسکدعافتےکافرریغباےہ ہااھٹےئوہےئ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دمحمنباکبرنبالبؽاعیلمدمحمانبرادش،شیلماؿانبومیس،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہ
اؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1143

راوی  :ابوکآ ١٣ـی ١ب ٩حشين ،ابْ ٩اٟذ ب ٩حارض ،حشين ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب

 ١بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن أَ ََّْ ٪اَ ٔ ٟذ بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّذثَ ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ُح َشي ِْن َی ٌِنٔي ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ُٓ ١ٕ ٣ـ ِی ُ
ُط ٌَ ِیبٕ أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ َِْ َ ََ ُظ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔي ا َِ ٤َ ٟوا ٔؿحٔ َْ ِْ ٤ص
اوباکلم لیضف نب نیسح ،انب اخدل نب احرس ،نیسح  ،رضحت رمعف نب بیعش رفامےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل ےن اںیہن التبای رضحت
دبعاہللنبرمعفےکفاہطسےسہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوماحضںیماپچنافٹنںیہ۔
رافی  :اوباکلملیضفنبنیسح،انباخدلنباحرس،نیسح،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اؼضاءیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1144

راوی ٣ :ح٤ودبْ ٩اٟذ سَّ٠م٣ ،زوا ٪اب٣ ٩ح٤ذ٫ ،یث ٥ب ٩ح٤یذًَ ،لء ب ٩حارث ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور
وہ اٛ ٪ے دادا

ََّم َح َّذث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟض ِی َث ُ ٥بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕذ َح َّذثَنٔي ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُد بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
ث َح َّذثَنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا ٌَِ ٟي ِ ٔن ا َِ٘ ٟائ َٔ٤ةٔ
ا َِ ٟحارٔ ٔ

اٟشا َّدة ََٔ٤َ ٔ ٟاَ ٔ ٧ضا ب ٔ ُثُ٠ثٔ ِّ
َّ
اٟذ َی ٔة

ب
ومحمدنب اخدل یملس ،رمفاؿ انب دمحم ،هت م نب  دیم ،العء نب احرث ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس آھکن ےک ابرے ںیم وج اینپ ہگج رپ وت رےہ نکیل انیبیئ اس یک متخ
وہاجےئہلصیفرفامایہکاکیاہتیئدتیادارکانرضفریےہ۔
ب
رافی  :ومحمدنباخدلیملس،رمفاؿانبدمحم،هت منب دیم،العءنباحرث،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1145

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز٤٧زی ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابزا٫یً ،٥بیذ بٓ ٩ـی٠ہ ،حرضت ِ٣يَہ ب ٩طٌبہ

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔذ بِ َٔ ٩ن ِـ ََ ٠ة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ َّ٪
َخی بٔ ٌَ ُ٤ود ٕ َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َو َجٔ٨ی ََ ٨ضا َٓا ِْ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
َرضبَ ِت إ ٔ ِح َذاص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
ا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن کَاَ َ ٧تا َت ِح َت َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ص َُذیِ َٕ َ ٓ ١

اس َت َض ََّ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ َس ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ
اح َو ََ أَک َ ََ ١و ََ َ ٔ
ٕ َ٧ذٔی ََ ََ ٩ِ ٣ػ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َح ُذ اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َِ ٛی َ
رش َب َو ََ ِ
َ
اب َٓ َ٘ َضي ٓ ٔیطٔ بٔ ُِ َّزة ٕ َو َج ٌَ َُ ٠ط ًََّ َي ًَاٗ ٔ َ٠ةٔ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
رع ٔ
اْلِ ِ َ

صفح نب رمعرمنی ،ہبعش ،وصنمر ،اربامیہ  ،دیبع نب ہلیضف ،رضحت  ریغہ نب ہبعش رفامےت ںیہ ہک ینب ذہلی ےک اکی صخش یک دف
ویبایں ںیھت اؿ ںیم ےس اکی ےندفرسی وک ریتہش یک زکلی ےس امری افر اےس لتق رک دای افراس ےک وتقمہل ےک ولوگں اک انہک اھت ہک
وعرت ےکاسھت ٹیپ ںیم ہچبیک یھبدتی دای اجےئ وت دفونں ںیم ےس اکی ےن اہکہک مہےسیکاس ہچبیکدتی دںی وج ہن اخیچ ہنالچای
افرہناھکایہنایپافرہنرفای۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکداہیویتںےکعجسم الکؾیکرطح اےنپالکؾوک عجسمرکےتوہ؟
افرآپےناسںیمہلصیفرفامایہکاکیرغہدےنیاکافراےسوعرتےکفراثءےکذہماگلای(رغہےسرماداکیالغؾایولڈنیےہ)۔
رافی  :صفحنبرمعرمنی،ہبعش،وصنمر،اربامیھ،دیبعنبہلیضف،رضحت ریغہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1146

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ےن

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َو َزا َد َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠د ٔ َی َة
ک َر َوا ُظ ا َِ ٟحَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ُ َٜحاصٔ ٕذ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ
ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ ٟة ًََّ َي ًَ َؼ َب ٔة ا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ٠ة َو ُ َّ
َغ ّة ٤َ ٔ ٟا فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ

امثعؿنباوبہبیش،رجری،وصنمرےنایسدنسےسرقتةییہیدحثیرفاتییکےہافرہییھبااضہفایکہکرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن وتقمہل یک دتی وک اقہلت ےک ابصعت ےک ذہم اگلای افر وتقمہل ےک ٹیپ ےک ہچب ےک ابرے ںیم اکی رغہ دےنی اک مکح دای۔ اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہکایسرطحمکحےناجمدہنعاریغملہےسرفاتیایکےہاسدحثیوک۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،رجری،وصنمرےن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1147

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،ہارو ،٪بً ٩بادہ ازدی ،وٛیٍ ،ہظا ،٦رعوة ،حرضت ٣شور بْ٣ ٩خ٣ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َص ُ
ارو ُ ٪بِ ًَُ ٩بَّاد ٕاْلِ َ ِزد ٔ ُّی ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ اِ ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦
ؾ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِٔ٤ُ ٟي ََةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب َة َطض ٔ ِذ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اض فٔي إ ٔ ََِ ٣ل ٔ
ْخ ََ ٣ة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز ِ
اس َتظَ َار اَ ٨َّ ٟ
ََ ِ ٣
ارو َُٓ ٪ظَ ض ٔ َذ َُ ٟط َی ٌِنٔي
ک َٓأ َ َتا ُظ ب ٔ َُ ٤ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َزا َد صَ ُ
َٗ َضي ٓ َٔیضا بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕذ أَ ِو أَ َٕ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢ائِتٔنٔي ب ٔ ََ ٩ِ ٤ی ِظ َض ُذ ََ ٌَ ٣
ْض َب اٟزَّ ُج ٔ ١بَ ِل َ ٩ا َِ ٣زأَتٔطٔ
َِ

امثعؿنبایبہبیش،اہرفؿ،نبابعدہازدی،فعیک،اشہؾ،رعفة،رضحتوسمرنبرخمہمےسرفاتیےہہکرضحترمعریضاہللاعتیل
ہنع ےنوعرتےک لمح ےک ابرےںیمولوگںےسروشرہ ایکوترضحت ریغہ نب ہبعش ےنرفامایہک ںیم ےنداھکیےہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم اکی رغہ دےنی اک ہلصیف رفامای رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک وگاہ الؤ ریمے اپس
وہنجںےناہمترےاسھت داھکیےہوترضحتدمحمریض اہللاعتیلہنع نبہملسموک فہالےئافراوہنںےنوگایہدی ہک رمدےناینپ
ویبیےکٹیپےکہچبوکامردایاسابرےںیم۔

رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اہرفؿ،نبابعدہازدی،فعیک،اشہؾ،رعفة،رضحتوسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1148

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١و٫یب ،ہظا ،٦حرضت ِ٣يَہ ب ٩طٌبہ سے حرضت ً٤ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ َح َّ٤ا ُد بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َ
َ
َ َ
َّ
َّم إ ٔ ََِ ٣ل ّػا ْٔلَ َّ٪
َزیِ ٕذ َو َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رع َو َة ًَ ِ ٩أبٔیطٔ أ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أبُو َدا ُود بَ ََِ ٠نٔي ًَ ِ ٩أبٔي ًُب َ ِی ٕذ إٔ٤َ ٧ا ُس ِّ َ
ک ک ُ ُّ٣َ ١ا َز ٩ِ ٣ٔ ََٙ ٟا َِ ٟی ٔذ َوَُي َِٔظ ٔ َٓ َ٘ ِذ ََ ٔ ٠٣ؽ
ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة تُزُِ ُ٘ ٔ ٟط َٗ ِب ََ ١وِٗتٔ ا ِٟو ٔ ََ َدة ٔ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ

ومیسنباامسلیع،فهیب،اشہؾ،،رضحت ریغہنبہبعشےسرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےسایسینعمیکدحثیرمفیےہاامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہک ا س دحثیوکامحد نبزدیےن افرامحد نبہملس ےناشہؾ نبرعفہ ےساوہنںےناےنپفادل رعفہ ےسرفاتی
ایکےہرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنہیدحثیایبؿیکوپری۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاوبدیبعےکفا ےطےسےھجمہیابتیچنہپ
ےہہکاسرمےوہےئلمحوکاالمصاسےیل ےتہکںیہہک(االمصےکینعمںیہالیھپےنےک)وتوگایوعرتفالدتےکفتقےس
ےلہپیہہچبوکالیھپد یتےہایسرطحرہفہزیچوجاہھتفریغہےسلیھپاجےئاےسےتہکںیہہکملص(ینعیاضعئرکدایالیھپای)۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فهیب،اشہؾ،رضحت ریغہنبہبعشےسرضحترمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ

ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1149

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩شٌود ٣ؼیي ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیح ٥ً ،دی٨ار ،كاوض ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حرضت ً٤ز

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩دٔی َ٨ا ٕر أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤كَا ُو ّسا ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
 ١بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩ا٨َّ ٟابٔ َِ ٔة َٓ َ٘ا َ٢
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َسأ َ َٔ َٗ ٩ِ ًَ ٢ـ َّیةٔ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ َاَ ٦ح َُ ٤

ُ
َخی بِٔ ٔ٤ش َل ٕح َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َو َجٔ٨ی ََ ٨ضا َٓ َ٘ َضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي
َرضبَ ِت إ ٔ ِح َذاص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
ُ ٨ِ ٛت بَي ِ َن ا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن ٓ َ َ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١ا ِِ ٔ٤ٟش َل ُح ص َُو اٟؼَّ ِوبَخُ َٗا َ ٢أَب ُو َدا ُود و َٗا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی ٕذ
َجٔ٨یَ ٔ ٨ضا بٔ ُِ َّزة ٕ َوأَ ُِ ٪ت ِ٘ َت ََٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢اُ ِ ٨َّ ٟ
ئ
ا ِِ ٔ٤ٟش َلحُ ًُو ْد ٔ ٩ِ ٣أَ ًِ َواد ٔا ِٟخ ٔ َبا ٔ

دمحمنبوعسمدمصبی،اوباعمص،انبرجحی ،مدانیر،عاؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرضحترمعےسلقنرکےتںیہہک
اوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہلصیفےکابرےںیمدرایتفرفامایوتلمحنبامکلنباانلہغبڑھکےوہےئافراہک
ہکدفوعروتں ےکدرایمؿاھتوتاؿںیمےساکیےنڑبیوکزکلیااھٹرکامریافراےساسےکنینجوکلتقرکڈاالوتروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکنینج ےکابرے ںیمرغہ ےہافررفامایہکاقہلتوک لتق ایکاجےئ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرضن نب
َ
مییل ےن رفامای ہک حطسم فہ زکلی ےہ سج ےس رفیٹ لیب رک اکپیئ اجیت ےہ افر اوبدیبع ےن اہک ہک حطسم ہمیخ یک زکلویں ںیم ےس اکی
زکلیےہ۔
رافی  :دمحمنبوعسمدمصبی،اوباعمص،انبرجحی ،مدانیر،عافس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1150

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ز٫زی ،سٔیا٤ً ،٪ز ،كاؤض

ِک
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض َٗا ََ َٗ ٢ا٤َ ًُ ٦زُ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًََّ َي ا ََِ ٓٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟذ َ َ
ِک َوأَ ُِ ٪ت ِ٘ َت ََ ١زا َد بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕذ أَ ِو أَ َٕ ٣ة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ اہللُ أَ َِِ ٟ َََُٛو  ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤ب ٔ َض َذا ََ َ٘ ٟـ ِی َ٨ا بٔ َِي َِ ٔ َص َذا
َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
دبعاہللنبدمحمزرھی،ایفسؿ،رمع،عاؤسےتہکںیہہک رضحترمعریضاہللاعتیلہنعربنم رپڑھکےوہےئآےگایسینعمیکدحثی
ذرک یک نکیل ہیذرک ںیہن ایک ہکاس ںیم ہک آپ ےن رفامایہک اقہلت وک لتق ایک اجےئ افر ہی ااضہف ایک اینپ رفاتی ںیم ہک الغؾ ای ابدنی
ےکرغہاکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلصیفرفامایرافیےتہکںیہہکسپرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکاہللاربک
ارگںیمہیہناتنسوتاسےکالعفہدفرساہلصیفرکات۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمزرھی،ایفسؿ،رمع،عاؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1151

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بذاٟزح ،٩٤ت٤ار٤ً ،زب ٩ك٠حہ ،س٤اک ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟت َّ٤ا ُر أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َ ٩ك َ َِ ٠ح َة َح َّذثَ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َب ْان ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض فٔي ٗٔؼَّ ٔة َح َ ١ٔ ٤بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٓ ٢أ َ ِس َ٘ َل ِت ُ ََُل ّ٣ا َٗ ِذ َ َ ٧ب َت َط ٌِزُ ُظ َِّ ٣ی ّتا َو َ٣ا َت ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َٓ َ٘ َضي ًََّ َي ا ٌَِ ٟاٗ ٔ َٔ ٠ة ِّ
اٟذ َی َة
ًَبَّا ٕ

رش َب
َٓ َ٘ا ََ ٤ُّ ًَ ٢ضا إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِذ أَ ِس َ٘ َل ِت َیا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ ُ ََُل ّ٣ا َٗ ِذ َ َ ٧ب َت َط ٌِزُ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ٠ة إُٔ َّ ٧ط کَاذ ٔ ْب إُٔ َّ ٧ط َواہللٔ َ٣ا ا ِس َت َض ََّ ١و ََ َ ٔ
ض
َو ََ أَک َ َِ ٔ٤َٓ ١ثُ٠طُ یُ َل َُّ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َس ِح ٍَ ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َو ََ ٛضاَ َ ٧ت َضا أَ ِّد فٔي اٟؼَّ ٔب ِّي ُ َّ
َغ ّة َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

َخی أَُُ ُ َّ٦ل ِی ٕٕ
کَ َ
اِ ٪
اس ُ ٥إ ٔ ِح َذاص َُ٤ا َُِ ٠٣ی ََ ٜة َواْلِ ُ ِ َ
امیلسؿنبدبعارلنمح،امتر،رمعنبب ہح،امسک،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسلمحنبامکلےکفاہعقںیمرمفیےہہک
رھپوعرتےناکیہچبسجےکابؽاگآےئےھتانجرماوہاافرفہوعرترمیئگوتآپےناقہلتےکاعہلقرپدتیاکہلصیفرفامایوت
وتقمہل ےک ؤاچےن اہک ای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وتقمہل ےن اکی ہچب اضعئ رکدای ےہ سج ےک ابؽ اگ آےئ ےھت وت اقہلت ےک
ابپےناہکہکہیوھجاٹےہدخایکمسقہچبہنرفایہنایپہناھکایوتاسےسیجاکوخؿوتہ ووہاتےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملس ےن
رفامای ہک ایک اجتیلہ یک رطح ای رفامای ہک اس ےک اکونہں یک رطح یفقم عجسم الکؾ رک راہ ےہ ہچب یک دتی ںیم اکی رغہ دف۔ انب ابعس
ریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکاؿوعروتںںیمےساکیاکانؾملیکہافردفرسیاکانؾاؾفیطغاھت۔
رافی  :امیلسؿنبدبعارلنمح،امتر،رمعنبب ہح،امسک،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1152

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤ذً ،بذاٟوحذ ب ٩زیاد٣ ،حاٟذ اطٌبي ،حرضت جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ بِ ُ ٩زٔیَاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣حاْ ٔ ٟذ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َّ
اٟظ ٌِ ٔب ُّي
َ
َخی َوَ ِّ١َُٟٔواح َٔذة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َز ِو ْد َو َوَْ ٟذ َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ٢
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ص َُذیِ َٕ َٗ ١تَِ ٠ت إ ٔ ِح َذاص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠د ٔ َی َة ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٟةٔ ًََّ َي ًَاٗ ٔ َ٠ةٔ ا َِ٘ ٟات ٔ َ٠ةٔ َوبَ َّزأَ َز ِو َج َضا َو َوََ ٟذ َصا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ًََ ٢اٗ ٔ َُ ٠ة ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٟةٔ ٔ٣ي ََاث ُ َضا

َ٨َ ٟا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ٔ ََ ٥َ ٠ي ََاث ُ َضا ٟٔزَ ِو ٔج َضا َو َو َٔ ٟذ َصا

امثعؿ نب اوبہبیش ،ویسن نب دمحم ،دبعاولدح نب زاید ،اجمدل ایبعش ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ونب

ذہلی یک دف وعروتں ںیم ےس اکی ےندفرسی وک لتقرکدای دفونں ںیم ےس رہ اکی وشرہ افر وچبںفایل یھت رفامای ہک رھپیبنرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتقمہل یک دتی اقہلت ےک فراثء رپ ریھک افر اقہلت ےک وشرہ افر وچبں وک ربی اذلہم رکدای وت وتقمہل ےک فراثء
ےناہکہکاسیکریماثںیمہےلمیگ؟رفامایہکںیہناسیکریماثاسےکوشرہافرافالدوکےلمیگ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،ویسننبدمحم،دبعاولدحنبزاید،اجمدلایبعش،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1153

راوی  :و٫ب ب ٩بیا ،٪اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب سٌیذ ب٣ ٩شیب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبٔي
اٟرسحٔ َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕ ٪وابِ ُِ َّ ٩
َ
َ
َخی ب ٔ َح َحز ٕ َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َٓا ِْ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َي َر ُسو ٔ٢
َف َِ ٣ت إ ٔ ِح َذاص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ا ِٗت َ َتَِ ٠ت ا َِ ٣زأ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َُذیِ َٕ َ ١

یذة ٕ َو َٗ َضي ب ٔ ٔذ َی ٔة ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠د ٔ َی َة َجٔ٨یَ ٔ ٨ضا ُ َّ
َغ َة ًَ ِب ٕذ أَ ِو َوَ ٔ ٟ

 ١بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩ا٨َّ ٟابٔ َِةٔ ا ُِ ٟض َذلٔي یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ ُ
َغ ُ ٦دٔیَ َة َ٩ِ ٣
ًََّ َي ًَاٗ ٔ َ٠ت َٔضا َو َو َّرث َ َضا َوََ ٟذ َصا َو َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ح َُ ٤
ٕأ ِ َ
ُّ
ک یُ َل َُّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َص َذا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِْ َوا ٔ٪
ََ َ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
اس َت َض َِّ ٔ٤َٓ ١ث ُ
رش َب َو ََ أَک َ ََ َ ٧ ََ ١ل ََ ٙو ََ ِ
ا ِلُٜضَّا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِج َٔ ١س ِح ٌٔطٔ َّأ ٟذی َس َح ٍَ

فبھنبایبؿ،انبرسح،انبفبہ،ویسن،انبَھابدیعسنببیسم،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہک
ونبذہلی یک دف وعرںیت ڑل زپںی وت اؿ ںیم ےس اکی ےن دفرسی وک رھتپ دے امرا افر اےس لتق رکدای دفونں رطػ ےک ولوگں ےن
دقمہمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمشیپایکوتآپےنہلصیفرفامایہکاسےکنینجیکدتیاکیالغؾایابدنیاکرغہےہافر

وعرتدتی ےک ابرے ںیم ہلصیف رفامایہکفہ اقہلت ےک اعہلق رپ وہیگ افر وتقمہل اکفارث انبایاس ےک ڑلےک وک افر وج اس ےکاسھت
ےھت۔لمحنبامکلنباانلہغباذہلیلےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےسیکاےسیہچبیکدتیاکاتفاؿدفںسجےناھکای
ہنایپ ہنابتیکہنیہرفایافراسےسیجاکوتوخؿہ ووہاتےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیعجسمالکؾرکاناکونہںےکاھبویئں
اکاکؾےہہیابتآپےنلمحنبامکلیکعجسموگتفگیکفہجےسرفامیئ۔
رافی  :فبھنبایبؿ،انبرسح،انبفبہ،ویسن،انبَھابدیعسنببیسم،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1154

راوی ٗ :تیبہ سٌیذٟ ،یث ،اب ٩ط٬اب ،اب ٩ا٤ٟشیب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة فٔي َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
یضا َوأَ َّ ٪ا َِ ًََّ ١َ ِ٘ ٌَ ٟي ًَ َؼبَت َٔضا
َّاٟتٔي َٗ َضي ًََِ ٠ی َضا بٔا َِّ ُِ ٟزة ٔتُ ُو ِّٓ َی ِت َٓ َ٘ َضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َّ٣ٔ ٪ي ََاث َ َضا ٔ ٟبََ ٔ ٨
ہبیتقدیعس،ثیل،انبَھاب،انبابیسمل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسایسہصقںیم ہییھبرمفیےہہکفہوعرتسج
رپآپےنرغہاکمکحایکاھتفہرمیئگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلصیفرفامایہکاسیکریماثاسےکوٹیبںوکےلمیگافر
اسیکرطػےسدتیاسےکابصعتدںیےگ۔
رافی  :ہبیتقدیعس،ثیل،انبَھاب،انبابیسمل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ

ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1155

راوی ً :باض بً ٩بذاٌٟویً ،٥بیذاہلل ،یوسٕ ب ٩ػ٬ب ،حرضت ًبذاہلل ب ٩بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اپ٨ے واٟذ حرضت
بزیذ

ٕ بِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
وسي َح َّذث َ َ٨ا یُو ُس ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ُ
َ
ک إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َ ١فٔي َو َٔ ٟذ َصا َْ َِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة َطاة ٕ
َفٓ ٔ ٍَ ذََ ٔ ٟ
أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َْ َذٓ َِت ا َِ ٣زأَ ّة َٓأ ِس َ٘ َل ِت َ ُ
ٖ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ََ ٛذا ا َِ ٟحذ ُ
َوَ َ ٧هي یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟخ ِذ ٔ
اب ٔ٣ائ َ ُة َطاة ٕ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود صَ ََ ٜذا َٗا َ٢
ٔیث َْ َِ ٤ص ٔ٣ائَةٔ َطاة ٕ َواٟؼَّ َو ُ
َّاض َوص َُو َوص ِْ٥
ًَب ْ
ابعس نب دبعامیظعل ،دیبع اہلل ،ویفس نب ضھب ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل رضحت ربدی ےس رفاتی
رکےت ںیہ ہک اکی وعرت ےن دفرسی وک رھتپ امرا سج ےس اس اک لمح رگایگ ہی دقمہم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
ایلاجای ایگ وت آپ ےن وعرت ےک ہچب ںیم  66رکبایں رقمر ںیک افر اسدؿ ےس آدنئہ ےک ےیلولوگں وک آسپ ںیم رھتپ امرےن ےس
عنمرفامایاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرفاتیوت66رکبویںیہیکےہنکیلحیحصہیےہہکوسرکبایںرقمرںیک۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دیبعاہلل،ویفسنبضھب،رضحتدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلرضحتربدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1156

٣وسي رازیً ،یسي٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

وسي اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َ َ َ
ض أَ ِو َب ِِ َٕٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوی َص َذا ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َح َّ٤ادُ بِ ُ٩
َف ٕ
اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي ا َِ ٟحٔ٨ي ٔن بٔ ُِ َّزة ٔ ًَ ِب ٕذ أ ِو أ َٕ ٣ة أ ِو َ َ
َسَ ٤ََ ٠ة َو َْاُ ٔ ٟذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ َ َ
ض أَ ِو َب ِِ ٕ١
َف ٕ
ِکا أ ِو َ َ
اربامیہ نب ومٰیس رازی ،یسیع ،دمحم نب رمع ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےننینجیکدتی ںیماکیالغؾایابدنی ےکرغہدےنیاکہلصیفرفامایایفہوھگڑےاکوہایرچخاک۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہک
اس دحثی وک دمحم نب رمعف ےس امحد نب ہملس افر اخدل نب دبعاہلل ےن یھب رفاتی ایک ےہ نکیل دفونں ےن وھگڑے افر رچخ اک ذرک ںیہن
ایک۔
رافی  :اربامیہنبومٰیسرازی،یسیع،دمحمنبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ٹیپےکہچبیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1157

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٨اً ٪واِي ،رشیکِ٣ ،يَہ ےن ابزاہی ٥سے اور جابز ےن طٌبي

یک ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي ََ َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َجابٔز ٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي َٗا َ ٢ا َِّ ُِ ٟزةُ َْ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٔة د ٔ ِر َص ٕ٥
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪ا َِ ٌَ ٟوق ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا َ ٔ
رش ْ

و ٪دٔی َّ ٨ارا
َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا ََ ٢ربٔی ٌَ ُة ا َِّ ُِ ٟزةُ َْ ُِ ٤ش َ

دمحمنبانسؿوعاین،رشکی ،ریغہےناربامیہےسافراجربےنیبعشےسرفاتیایکےہاوہنںےنرفامایہکرغہےسرماداپچنوسدرمہ
ںیہاامؾاوبداؤدےنرفامایہکرہعیبارلاےئےنرفامایہکرغہےسرماداچپسدانیرںیہ۔
رافی  :دمحمنبانسؿوعاین،رشکی ،ریغہےناربامیہےسافراجربےنیبعش

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

اکمبتیکدتیاکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
اکمبتیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1158

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،یٌَّيً ،بیذ ،ححاد ،اٟؼواٖ ،یحیي بٛ ٩ثيًَْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة
َّاد اٟؼَّ َّو ُ
اٖ َجٔ٤ی ٌّا ًَ َِ ٩ی ِحی َي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔيَ ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َی ٌَِّ َي بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َحح ْ

 ١یُو َدی َ٣ا أَ َّدی ََٔ٣ُ ٩ِ ٣ا َتبَتٔطٔ دٔیَ َة
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي دٔیَ ٔة ا ََِ٤ُ ٟا َت ٔب یُ ِ٘ َت ُ
ا ِِّ ُ ٟ
َح َو َ٣ا بَق ٔ َي دٔیَ َة ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ٔک
امثعؿ نب ایب ہبیش ،یلعی ،دیبع ،اجحج ،اوصلاػ،ییحی نب ریثک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناکمبتوجلتقرکدایاجےئاسیکدتیےکابرےںیمہلصیفرفامایہکوجھچکفہدبؽاتکتبادارکاکچاانتہصحدتی
اکآزادیکدتیےکاطمقبوہاگافروجدبؽاتکتبابیقوہیگفہالغؾیکدتیےکاابتعرےسدایاجےئاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،یلعی،دیبع،اجحج،اوصلاػ،ییحینبریثک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اکمبتیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1159

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،ایوبًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب
اب ا ََِ٤ُ ٟا َت ُب َح ًذا أَ ِو َور َٔث ٔ٣ي ََاثّا یَز ٔ ُث ًََّ َي َٗ ِذرٔ َ٣ا ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ َػ َ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ًَ ِٔ ِ ً ٩
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِر َس َ٠طُ َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
ْٔک ََ ٣ة
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗ ِو َٔ ِ ً ٢
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج ٌَ َُ ٠ط إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ومیسنباامسلیع،امحدنبہملس،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکبجاکمبتوکیئدحےنگلفاالاکؾرکےاییسکریماثاکفارثےنبوتفہفارثوہاگاےنپآزاددشہہصحےکدقبر۔
اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکایسدحثیوکفبہےناویبنعرکعہمنعایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسرفاتیایکےہہکبجامحدنبزدی
افراامسلیعےناسوکرمالسرفاتیایکےہافراویبنعرکعہمنعایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرطقیےسافراامسلیعنبہیلع
ےناےسرکعہماکوقؽرقاردایےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحدنبہملس،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیمیکدتیاکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
ذیمیکدتیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1160

ًیسي ب ٩یو٧ص٣ ،ح٤ذ ب ٩اسح ،ٙحرضت ً٤ز وب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے
راوی  :یزیذ بْ ٩اٟذ٣ ،وہب رَّ٣يٰ ،
دادا

َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

َح َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕذ َّ
ٕ دٔیَ ٔة ا ِِّ ُ ٟ
اِ ٠ٟیثٔ ُّي
ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢دٔیَ ُة ا ٌَِ ٤ُ ٟاصٔذٔ ن ِٔؼ ُ
َو ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ِٔ ٣ث َ٠طُ
سیدی نب اخدل ،ومبہ ریلمٰ ،یسیع نب ویسن ،دمحم نب ااحسؼ  ،رضحت رمع فنب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی

رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ذیم اعمدہ یک دتی آزاد آدیم یک دتی ےک فصن ےہ اامؾ اوبداؤد
رفامےتںیہہکاسدحثیرابرہکوکااسہمنبزدیےندبعارلنمحنبااحلرثےنرمعفنببیعشےسااسییہرفاتیایکےہ۔
رافی  :سیدینباخدل،ومبہریلمٰ،یسیعنبویسن،دمحمنباقحس،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشارگدفرسےےسڑلایئںیماےنپدافعںیمیسکوکامردےوتایکمکحےہ؟
ابب  :دتیاکایبؿ
اکیصخشارگدفرسےےسڑلایئںیماےنپدافعںیمیسکوکامردےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1161

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،اب ٩جزیحً ،لاء ،حرضت ػٔوا ٪رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩یٌَّي اپ٨ے واٟذ یٌَّي ب ٩ا٣یہ

ا ٪بِ َٔ ٩ی ٌَِّ َي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َت َ ١أَ ٔجي َْ لٔي َر ُج َّل
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ًَ َلائْ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ک
ٓ ٌََ َّف َی َذ ُظ َٓاَ ِ ٧تزَ ًَ َضا َٓ ََ ٨ذ َر ِت ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط َٓأتََي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَص َِذ َر َصا َو َٗا َ ٢أَتُزٔی ُذ أَ َِ ٪ی َـ ٍَ یَ َذ ُظ فٔي ٓ ٔی َ
َت ِ٘ـ َُٔ ٤ضا ک َا ِِ َٔ ٟح َٔٗ ١ا ََ ٢وأَ َِْ َ ََِٔي ابِ ُ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَ َّ ٪أَبَا بَ ِْکٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ أَص َِذ َر َصا َو َٗا ََ ٢بٌ َٔذ ِت ٔس ُّ٨طُ
دسمد ،ییحی،انبرجحی،اطعء ،رضحتوفصاؿریضاہللاعتیلہنعنبیلعیاےنپفادلیلعینب اہیمےسرفاتیرکےتںیہہکفہ رفامےت
ںیہہکریمے اکیالمزؾےن یسکےسڑلایئیکوتاساکاہھت اکٹڈاالاسےناانپاہھت(المزؾےکہنمےس) اچنیھکوتاس ےکالمزؾ ےک

اسےنماکداتنوٹٹایگفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایوتآپےناسوکدہررقارددیایافررفامایہکایکوتہیاچاتہےہ
ہک فہ اانپ اہھت ریتے ہنم ںیم رےھک راتہ افر وت اےس افٹن یک رطح ابچات راتہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ےھجم انب ایب ملیکہ ےن اےنپ دادا ےک
وحاہلےسایبؿایکہکرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنیھباےسدہررقاردایافررفامایہکاساکداتندفروہاجےئ۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبرجحی،اطعء،رضحتوفصاؿریضاہللاعتیلہنعنبیلعیاےنپفادلیلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
اکیصخشارگدفرسےےسڑلایئںیماےنپدافعںیمیسکوکامردےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1162

راوی  :زیاد ب ٩ایوب٫ ،ظی ،٥ححادً ،بذا٠٤ٟک ،حرضت ًلاء ،یٌَّي ب ٩ا٣یہ

ئ ًَ َِ ٩ی ٌَِّ َي بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ب ٔ َض َذا َزا َد ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ی ٌِنٔي
َّاد َو ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
وب أَ َِْ َ َََ٧ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّذثَ َ٨ا َحح ْ
َح َّذثَ َ٨ا زٔ َیادُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّّ ٌَِ ٠ٟٔ ٥َ ٠
اق إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَ ِ ٪تُ َُ ٨َ ِّٜ ٤ط َٔ ٩ِ ٣ی ٔذ َک ٓ ََی ٌَ ُّـ َضا ث ُ ََّ ٥ت ِ٨ز ٔ ًُ َضا ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ َوأَبِ َل َ ١د ٔ َی َة أَ ِس َ٨أ٧طٔ
هب
زاید نب اویب ،ص م ،اجحج ،دبعاکلمل ،رضحت اطعء ،یلعی نب اہیم ےس یہی رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکاکےنٹفاےلےسہکارگوتاچےہوتاانپاہھتاسےکہنم ںیمدے افرفہاےساکٹےلرھپوتاانپاہھتےچنیھک اس
ےکہنمےس۔افرآپےناسےکداوتنںیکدتیوکابلطرقاردای۔
هب
رافی  :زایدنباویب ،ص م،اجحج،دبعاکلمل،رضحتاطعء،یلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملعبطہناجےنفاالاےنپآپوکبیبطاظرہرکےکیسکوکاصقنؿاچنہپےئوتایکزساےہ؟

ابب  :دتیاکایبؿ
ملعبطہناجےنفاالاےنپآپوکبیبطاظرہرکےکیسکوکاصقنؿاچنہپےئوتایکزساےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1163

راوی  :نص بً ٩اػ ٥ا٧لاقي٣ ،ح٤ذ ب ٩ػباح ب ٩سٔیا ،٪اٟوٟیذ ب٣ ٩ش ،٥٠جزیح ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور
وہ اٛ ٪ے دادا

یذ بِ َِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِْ َ ََص ُِ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
ص بِ ُٔ ًَ ٩
ا ٪أَ َّ ٪ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
اػ ٕ ٥اْلِ ََ ِ ٧لاك ٔ ُّي َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َلب ََّب َو ََ ی ٌُِ َ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠طُ ك ٌّٔب َٓ ُض َو َؿا َٔٗ ٩ْ ٣ا َ٢
یح أَ ََِ ٦
ص َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َص َذا  ٥َِ ٟیَ ِزؤظ ٔإ ٔ ََّ ا َِ ٟؤٟی ُذ ََ ِ َ ٧ذرٔی ص َُو َػ ٔح ْ
َن ِ ْ

رصن نب اع مص ااطنیق ،دمحم نب ابصح نب ایفسؿ ،اولدیل نب ملسم ،رجحی ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس
رفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکسجصخشےناےنپآپوکملعبطہناجےننےکابفوجدبیبط
اظرہایکوتفیہاضنموہاگرصن ےتہکںیہہکہیدحثیانبرججیےنھجمےسایبؿیکاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکوساےئ
فدیلےکیسکےنرفاتیںیہنایکںیمہںیہنولعمؾہکحیحصیھبےہایںیہن؟
رافی  :رصن نب اعمص ااطنیق ،دمحم نب ابصح نب ایفسؿ ،اولدیل نب ملسم ،رجحی ،رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک
دادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ملعبطہن اجےنفاالاےنپآپوکبیبطاظرہرکےکیسکوکاصقنؿاچنہپےئوتایکزساےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1164

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،حٔؽً ،بذاٌٟزیز ب٤ً ٩ز بً ٩بذاٌٟزیز

یٔ ُٗ ٩ذ ُ٣وا
ئ َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َح َّذثَنٔي َب ٌِ ُف ا َِ ٟو ِٓ ٔذ َّأ ٟذ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ک َٓأ َ ًِ ََ ٨ت َٓ ُض َو
ًََّ َي أَبٔي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا كَبٔیبٕ َت َلب ََّب ًََّ َي َٗ ِو ََٕ ٦ی ٌُِ َز ُٖ َُ ٟط َت َل ُّب ْب َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َؿا َٔٗ ٩ْ ٣ا َِ ًَ ٢ب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ َ٣ا إَّٔ٧طُ َِ ٟی َص بٔاٌِ ٨َّ ٟتٔ إ ٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َٗ ِل ٍُ ا ٌُِ ٟزُو َٔ ٚوا َِ ٟب ُّم َوا ِٟک َُّي
دمحم نب العء ،صفح ،دبعازعلسی نب رمع نب دبعازعلسی رفامےت ںیہ ہک ضعب فہ ولگ وج ریمے فادل ےک اپس آےئ اوہنں ےن اہک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجبیبطیھبیسکوقؾاکالعجرکےافراسیکبط وہشمرہنوہاسےسےلہپرھپاس
ےکالعجےسیسکوکاصقنؿچنہپاجےئوتفہاضنمےہ۔دبعازعلسیےتہکںیہہکرضفریںیہنہکفہبیبط،بطےسوموصػیہوہ
ہکلبفہوتہیےہہکرگاکےنٹےسزمخریچےنایداغاگلےنںیمیطلغرکدے۔
رافی  :دمحمنبالعء،صفح،دبعازعلسینبرمعنبدبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
ملعبطہناجےنفاالاےنپآپوکبیبطاظرہرکےکیسکوکاصقنؿاچنہپےئوتایکزساےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1165

راوی ٣ :شذدٌ٣ ،ت٤ز ،ح٤یذ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕذ َّ
رض ثََّ ٔ ٨ی َة
اٟزبَ ِّی ٍُ أ ُ ِْ ُت أَٔ َ ٧ص بِ ٔ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
رس ِت ُّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ َ َٛ ٢
ک بٔا َِ ٟح ََِّ ٙ
اؾ َٓ َ٘ا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
رض َوا َّٔ ٟذی َب ٌَ َث َ
ا َِ ٣زأَة ٕ َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضي ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ ا َِ ٔ ٟ٘ؼ َ
غ أَ َْ ُذو ُظ ٓ ٌََحٔ َب ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َف ُؿوا بٔأ َ ِر ٕ
اب اہللٔ ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
رس ثََّ ٔ ٨یت َُضا ا َِ ٟی ِو ََٗ ٦ا َ ٢یَا أَُ َ ٧ص َ ٔ ٛت ُ
تُُ َ ِٜ
اؾ َ َ
ٕ یُ ِ٘ َت ُّؽ ٔ٩ِ ٣
َو َٗا َ ٢إ ٔ ََّٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٪باد ٔ اہللٔ ََِ ٟ ٩ِ ٣و أَٗ َِش ََ ًََّ ٥ي اہللٔ َْلَبَزَّ ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤ذ بِ ََ ٩ح َِ ٨ب ٕٔٗ ١ی َُ َٟ ١ط َِ ٛی َ

ِّ
اٟش َِّٗ ٩ا َ ٢تَُ ِ ََدُ
دسمد ،رمتعم ،دیم،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاسننبارضنلیکنہبرعیبےناکیوعرتاکاسےنماک
داتن وتڑ دای اس وعرت ےک افایلء روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت آپ ےن اہلل یک اتکب ےک اطمقب اصقص اک
ہلصیف رفامای وت اسن نب ارضنل ےن رفامایہک اس ذاتیک مسق سج ےن آپ وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ اس اکداتن آج ںیہن وتڑا اجےئ اگ
آپےنرفامایہکاےاسناہللیکاتکباکمکحےہاصقصاکرھپافایلءوعرتدتیرپرایضوہےئگافردتیےلیلوتروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وخش وہ ےئگ افر رفامای ہک اہلل ےکدنبفں ںیم ےس ضعب اےسی ںیہ ہک ارگ اہلل اعتیل رپ مسق اھکںیل وت اہلل اعتیل رضفر
وپرا رک دںی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ادمح نب لبنح ےس انس اؿ ےس اہک ایگ ہک داتن اک اصقص ےسیک ایل اجےئ اگ اوہنںےن
رفامایہکاڑیھکایلاجےئاگ۔
رافی  :دسمد،رمتعم ،دیم،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاجونریسکوکالتامررک(اییسکیھبرطح)اصقنؿاچنہپدےوتایکمکحےہ؟
ابب  :دتیاکایبؿ
وجاجونریسکوکالتامررک(اییسکیھبرطح)اصقنؿاچنہپدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1166

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ٣ ،ح٤ذ ب ٩ابي یزیذ ،سٔیا ٪ب ٩حشين ،زہزی ،سٌیذ ب ٩ا٤ٟشیب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

یذ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ُ ١ج َب ْار َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َّ
رض ُب بٔز ٔ ِجَ ٔ ٠ضا َوص َُو َراْ ٔ ٛب
اٟذابَّ ُة َت ِ ٔ
أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اِّ ٟز ِج ُ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،دمحم نب ایب سیدی ،ایفسؿ نب نیسح ،زرہی ،دیعس نب ابیسمل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاجونرےکاپؤں(اکاصقنؿ)ہ وافراکیبرےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبایبسیدی،ایفسؿنبنیسح،زرہی،دیعسنبابیسمل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وجاجونریسکوکالتامررک(اییسکیھبرطح)اصقنؿاچنہپدےوتایکمکحےہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1167

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیذب٣ ٩شیب ،ابوس٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ رسو٢
اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب وأَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟح َ٤ا ُئ ُج ِزحُ َضا ُج َب ْار َوا ِٔ ٌِ ٤َ ٟذ ُُ ٪ج َب ْار َوا ِٟبٔئِزُ ُج َب ْار َوفٔي اٟزِّکَازٔ ا ِٟخ ُُِ ٤ص َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود

ا ِِ ٌَ ٟح َ٤ا ُئ ا َِ ٔ ٠َٔ ٨ِ ٤ُ ٟت ُة َّاٟتٔي ََ َیُٜو َُ ٌَ ٣َ ٪ضا أَ َح ْذ َو َتُٜو ُ ٪بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ ََ َتُٜو ُ ٪ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١

دسمد،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،اوبہملسریضاہللاعتیلہنع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
ػ
فملسےس لقنرکےتںیہ ہک آپےنرفامایہک ، ،جماء(وچاپہی)اکاگلایوہازمخہ وےہ۔دعمؿ(اکؿ) یھبہ وےہ افرونکںیاکاصقنؿ
ػ
یھبہ و ےہافرراکزںیماپوچناںہصح ےہاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہک جماء ےسرمادالھک وہااجونرسجےک اسھتوکیئاہےنکنفاالہن وہ
افردؿںیموہراتںیمہنوہ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،اوبہملسریضاہللاعتیلہنع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآگڑھبکرکلیھپاجےئاساکایبؿ
ابب  :دتیاکایبؿ
وجآگڑھبکرکلیھپاجےئاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1168

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ا٤ٟتوک ١اٌٟشَ٘لِيً ،بذاٟززا ،ٚجٌرف ب٣ ٩شاَف ،زیذ ب ٩ا٤ٟبارکً ،بذا٠٤ٟک٤ٌ٣ ،ز٤٫ ٩ً ،ا ٦ب٩
٨٣بہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَف اِّ ٟت ِّ٨ی ٔس ُّي َح َّذث َ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ٩
رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚح و َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک اٟؼَّ ٌَِ ٨اِ ٔ ُّي ٔ َلَکص َُ٤ا ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا٨َّ ٟا ُر ُج َب ْار
دمحم نب اوتمللک االقسعلین ،دبعارلزاؼ ،رفعج نب اسمرف ،زدی نب اابملرک ،دبعاکلمل ،رمعم ،نع امھؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،آگےسوہےنفایلاجینفامیلاصقنؿدہرافرہ وےہ۔
رافی  :دمحمنباوتمللکاالقسعلین،دبعارلزاؼ،رفعجنباسمرف،زدینباابملرک،دبعاکلمل،رمعم،نعامھؾنبہبنمرضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دتیاکایبؿ
وجآگڑھبکرکلیھپاجےئاساکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1169

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بٌ٣ ١اذ ب ٩ہظا ،٦ابوٗتادہ ،ابي نرضہ ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن أَ َََُّ ُ ٪ل ّ٣ا
رض َة ًَ َِ ٤ِ ٔ ً ٩ز َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
َ
اض
ِقا َئ َٗ َل ٍَ أُذُ َََُ ُ ٪لْٔ ٕ ٦لَُ٧ا ٕ
ْٔلَُ٧ا ٕ
ض أََُِ ٔ ٨یا َئ َٓأتَي أَصُِ ُ٠ط أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا أُْ َ ٧
ض ُٓ َ َ
ِقا ُئ ََٓ ٥َِ ٠ی ِح ٌَ َِِ ٠ًَ ١یطٔ َط ِیئّا
ُٓ َ َ
ادمح نب لبنح اعمذ نب اشہؾ ،اوباتقدہ ،ایب رضنہ ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک ھچک سلفم فاندار
ولوگںےکےٹیبےنیسکامدلارےکےٹیباکاکؿاکٹدایوتاسےک(انجتیرکےنفاےلڑلےکےک)رھگفاےلوضحریلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاپسآےئافراہکہکایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسمہرغبیاندارولگںیہوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اؿرپھچکرقمرںیہنرفامای۔
رافی  :ادمحنبلبنحاعمذنباشہؾ،اوباتقدہ،ایبرضنہ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجولوگںےکدرایمؿادناھددنھامرااجےئاساکمکح
ابب  :دتیاکایبؿ
وجولوگںےکدرایمؿادناھددنھامرااجےئاساکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1170

راوی  :سٌیذ ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ٪بٛ ٩ثيَ٤ً ،ز ب ٩دی٨ار ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َسٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔٛ ٩ثٔيَ ٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

َ َْ ١لإ ٕ َو ََ َٗ ٩ِ ٣ت َّ ٤ِ ًَ ١ذا َٓ َ٘ َودُ َی َذیِطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َ ١فٔي ً ٔ ِّ٤یَّا أَ ِو ر ًِّٔ ٣یا َیُٜو ُ ٪بَ ِی َُ ٨ض ِ ٥ب ٔ َح َحز ٕأَ ِو بٔ َش ِو ٕن ٓ ٌََ ُِ٘٠طُ ًَ ِ٘ ُ

ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن
ٓ َََ ٩ِ ٤حا َ ٢بَ ِی َُ ٨ط َوبَ ِی َُ ٨ط ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئٔٔ َٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
دیعسنبامیلسؿ،امیلسؿنبریثک،رمعنبدانیر،عاؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخش ےدےھکیامراایگایآسپیکاشنہنابزیںیمیسکرھتپایوکڑےےسرمایگوتاسیکدتیلتقاطخءیک
دتی وہیگ۔ افر وج اجؿ وبھج رک لتق رک ایگ وہ فہ اس اقلت ےک اےنپ اہوھتں اک اصقص ےہ افر وج صخش رفنیقی ےک درایمؿ احلئ
وہاجےئوتاسرپاہللیک رفوتشںیکافرامتؾولوگںیکتنعلوہ۔
رافی  :دیعسنبامیلسؿ،امیلسؿنبریثک،رمعنبدانیر،عاؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسیکرشتحی
ابب  :تنساکایبؿ
تنسیکرشتحی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1171

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رف َٗ ِت اَ ٨َّ ٟؼ َاری ًََّ َي إ ٔ ِح َذی أَ ِو ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َو َس ِبٌٔي َن ٔ َِف َٗ ّة
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٓت َ ََ َٗ ِت ا َِ ٟی ُضودُ ًََّ َي إ ٔ ِح َذی أَ ِو ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َو َس ِبٌٔي َن ٔ َِف َٗ ّة َو َت َ َّ
َو َت ِٔتََ ُٔ ٚأ ُ َّ٣تٔي ًََّ َي ثَ ََل ٕث َو َس ِبٌٔي َن ٔ َِف َٗ ّة

فبھ نب ہیقب ،اخدل ،دمحم نب رمع ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن

رفامای،وہیدوتارتہکایرتہبرفوقںںیمٹبےئگےھت،افرااصنریھبارتہکایرتہبرفوقںںیمٹبےئگافرریمیاتمرتہترفوقںںیمٹب
اجےئ یگ ہک اؿ رتہت رفوقں ںیم ےس رصػ اکی رفہق تنج ںیم اجےئ اگ افر ہی فہ رفہق وہاگ وج ہشیمہ قح رپ افر ریمی تنس رپ اقمئ
رےہاگ۔
رافی  :فبھنبہیقب،اخدل،دمحمنبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسیکرشتحی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1172

راوی  :اح٤ذ ب ٩حب٣ ،١٨ح٤ذ ب ٩یحیي  ،ابوِ٣يَہ ،ػٔوا ٪رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ َح َّذثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪ح و َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َحاز ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي ًَا ٔ٣ز ٕا َِ ٟض ِو َزِ ٔ ِّي ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ٔ ٩أَبٔي
َب٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َػٔ َِوا ُِ َ ٧ ٪ح َو ُظ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَ ِز َصزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ا َِ َ ٟ
اب
ا ٪أَُ َّ ٧ط َٗ َأ ٓ ٦ی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠أ ٓ ٦ی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ إ ٔ َِّ َٗ ٩ِ ٣َ ٪ب َ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٠أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ُسٔ َِی َ
و ٪فٔي ا٨َّ ٟارٔ َو َواح َٔذ ْة فٔي
ا ِٓت َ ََُٗوا ًََّ َي ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َو َس ِبٌٔي َن ّٔ ٠َّ ٣ة َوإ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ ا َِ ٠َّ ٔ٤ٟة َس َت ِٔتََ َُٔ ًََّ ٚي ثَ ََل ٕث َو َس ِبٌٔي َن ث ٔ َِ ٨تا َٔ ٪و َس ِب ٌُ َ
ک اْلِ َص َِوا ُئ َ٤َ ٛا
ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔي أَٗ َِو ْاَ ٦ت َح َاری بٔض ٔ ِ ٥ت ٔ َِ ٠
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوه ٔ َي ا َِ ٟح َ٤ا ًَ ُة َزا َد ابِ َُ ٩ی ِحیَي َو ًَ ِْ ٤زو فٔي َحذٔی َث ِیض ٔ َ٤ا َوإُٔ َّ ٧ط َس َی ِ ُ

رع َْ ٚو ََ َِٔ ٔ٣ؼ ْ ١إ ٔ ََّ َد َْ َُ ٠ط
َی َت َح َاری ا ُِِ ٠ََٟب َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ َو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ا ُِِ ٠ََٟب بٔ َؼاح ٔبٔطٔ ََ َی ِب َقي ُٔ ٨ِ ٣ط ٔ ِ

ادمح نب حتیل ،دمحم نب ییحی ،اوب ریغہ ،وفصاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس رطح رمفی ےہ ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع نب
اوبایفسؿ رفامےت ںیہ ہک فہ ڑھکے وہےئ افر اہک ہک آاگہ روہ کشیب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت رامرے درایمؿ
ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک مت ےس ےلہپ وج ولگ ےھت الہ اتکب ںیم ےس فہ رتہب رفوقں ںیم میسقت وہےئگ ےھت افر کشیب ہی اتم
رقنعبیرفوقںںیمرشتنموہاجےئیگاؿںیمےسآگںیم دالخوہںےگافراکیتنجںیماجےئاگافرفہرفہقامجتعاکوہاگ۔

دمحمنبییحیافررمعفنبامثعؿ ےناینپرفاوتیںںیمہیااضہفایکہکآپےنرفامایہک رقنعبیریمیاتمںیمایسیوقںیموہںیگہک
رمگاایہںافراسفنینوخااشہتاؿںیماسرطحدفڑںییگسجرطحےتکےکاکےنٹےسامیبریدفڑاجیتےہہکوکیئرگافروجڑابیق
ںیہنراتہ رگفہاسںیمدالخوہاجیتےہ۔
رافی  :ادمحنبحتیل،دمحمنبییحی،اوب ریغہ،وفصاؿریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿاپکںیمڑگھجےنافراشتماہبتیکاابتعرکےناکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
رقآؿاپکںیمڑگھجےنافراشتماہبتیکاابتعرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1173

راوی  :ا٨ٌٟ٘بي ،یزیذ ،ب ٩ابزاہیً ،٥بذاہلل ب ٩ابو٠٣یٜہٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤ذ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اَّ ٟت ِشتَُ ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي
ات إلٔ َي
ات ُِ ٣ح َْ ٤َ ٜ
اب ُٔ ٨ِ ٣ط آ َی ْ
َقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ص َُو َّأ ٟذی أَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ی َ
ک ا ِل َٔ ٜت َ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
ی٩
ک َّأ ٟذ َ
اب َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت َُِّ ٥أ ٟذ َ
یَ ٩یتَّب ٔ ٌُو َ٣َ ٪ا َتظَ ابَ َط ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأُو َٟئ ٔ َ
أُوُٟو اْلِ َ َِ ٟب ٔ
َس ََّّم اہللُ َٓا ِح َذ ُروص ُِ٥
ل
ا قعتبی ،سیدی ،نب اربامیہ ،دبعاہلل نب اوبملیکہ ،اقمس نب دمحم ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںیہ ہک
ه َّاَّدِق َأ ْ رن َؽ غَلَیک الْک ِ َیاب ِمیة آثت مُحَ
ک
ْ
ت ، ،ےسَال ُِفل
ا
م
َ
روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی التفت رفامیئَ ُ ، ،
ٌ
َ ُْ َ ٌ
َ ْ َ
ب۔ (سج اک رتہمج ہی ےہ) فیہ اہلل ےہ سج ےن آپ رپ اتکب انزؽ یک۔ اس ںیم ضعب آایت مکحم ںیہ فہ الص ںیہ اتکب یک
َْال ْ َل ِ
افردفرسیاشتماہبتںیہ۔سپفہولگنج ےکدولں ںیمیجکےہوتفہاشتماہبت یکریپفیرکےت ںیہہنتفرکےن ےکےیلافراس اک
بلطم ولعمؾ رکےن ےک ےیل افراس اک بلطم وساےئ اہلل ےک وکیئ ںیہناجاتن افر وبضمط ملعفاےل ےتہک ںیہ ہک مہ اامیؿالےئ اؿ

آایت رپ بس رامرے رپفرداگر یک رطػ ےس ارتیت ںیہ افر اس ےس ںیہن تحیصن احلص رکےت  رگ لقع فاےل۔ رضحت اعہشئ
ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سپ بج مت دوھکی اؿ ولوگں وک وج اشتماہبت یک ریپفی
رکےتںیہہکوتیہیفہولگںیہنجاکرقآؿںیماہللےنانؾراھکےہوساؿےسےتچبروہ۔
ل
رافی  :ا قعتبی،سیدی،نباربامیہ،دبعاہللنباوبملیکہ،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخااشہتاسفنہینفاولںےساانتجبافرضغباکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
وخااشہتاسفنہینفاولںےساانتجبافرضغباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1174

راوی ٣ :شذدْ ،اٟذ بً ٩بذاہلل ،یزیذ ب ٩ابوزیاد٣ ،حا٫ذ حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي زٔیَاد ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي ذ َٓرٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
 ١اْلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٢ا ُِ ٟح ُّب فٔي اہللٔ َوا ِٟبُ ِِ ُف فٔي اہللٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
دسمد ،اخدل نب دبع اہلل ،سیدی نب اوبزاید ،اجم ،دھ رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفامایہکامتؾاامعؽںیمالضفلمعاہللےکےیلتبحمرکانافراہللےکےیلضغبرانھکےہ۔
رافی  :دسمد،اخدلنبدبعاہلل،سیدینباوبزاید،اجم ،دھرضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

وخااشہتاسفنہینفاولںےساانتجبافرضغباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1175

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬ابً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩حرضت ًبذاہلل بٌٛ ٩ب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب
اٟرسحٔ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
َ
َِک
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ َٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوک َ َ
َّم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوذ َ َ
اَٗ ٪ائ َٔذ ٌِ ٛبٕ ٔ ٩ِ ٣بَٔ٨یطٔ ح ٔي َن ًَ ٔ َ
وک َٗا ََ ٢وَ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟرس ٔح ٗٔؼَّ َة َت َخ ُّٔٔ ٠طٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ َتبُ َ
ابِ ُِ َّ ٩
ا ِِ ٤ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ًَ َِ َ ٩لَک ٔ٨َ ٣ا أَی َضا َّ
اٟث ََلثَ َة َحتَّي إٔذَا كَا ََّ َ ًََّ ٢ي َت َش َّو ِر ُت ٔج َذ َار َحائ ٔٔم أَبٔي َٗ َتا َد َة َوص َُو ابِ َُِّّ ًَ ٩م ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ
ُّ
ُ
ٓ ََواہللٔ َ٣ا َر َّد ًََّ َ َّي َّ
اَ ََ َ ََْ ٚت ِ٨زٔی َٔ ١ت ِوبَتٔطٔ
اٟش ََل َ ٦ث ُ ََّ ٥س َ

انب رسح ،انب فبہ ،ویسن ،انب َھاب ،دبعارلنمح نب رضحت دبعاہلل نب بعک ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یہ
رضحت بعک ریض اہلل اعتیل ہنع وک اؿ ےک انانیب وہےن ےک دعب ےل رکالچ رکےت ےھت اؿ ےکامتؾوٹیبں ںیم ےس فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم
ےنبعک ریضاہللاعتیلہنعنبامکلےسوزفہوبتکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےھچیپرہاجےناکہصقانسبعکریض
اہللاعتیلہنعےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناملسمونںوکمہنیتارفادےسابت تیےسعنمرفامایاہیںکتہک
ہیدؿھجمرپتہب وطلیوہےئگںیماکیرفزاےنپؤاچزاداھبیئاوباتقدہےکابغیکدویاررپڑچاھافراؿوکالسؾایکوسدخایکمسقاوہنں
ےنےھجمالسؾاکوجابںیہندای۔آےگرافیےناؿیکوتہبےکزنفؽاکاسراہصقایبؿایک۔
رافی  :انبرسح،انبفبہ،ویسن،انبَھاب،دبعارلنمحنبرضحتدبعاہللنببعکریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخاشہسفنیکریپفیرکےنفاولںےسالسؾداعرتکرکےناکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ

وخاشہسفنیکریپفیرکےنفاولںےسالسؾداعرتکرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1176

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤ی ،١ح٤اد ًلاء َخاشي ،یحیي ب ٩یٌ٤ز ،حرضت ً٤ار ب ٩یارس

ارس َٗا َٔ َٗ ٢ذ ُِ ٣ت
اساِ ٔ ُّي ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ َٔ ٩ی ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ْخ َ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ َلائْ ا َِ ُ ٟ
ًََّ َي أَصَِّٔي َو َٗ ِذ َتظَ َّ٘ َ٘ ِت َی َذ َ َّ
رفا َٕ َِ َٓ ٪ذ ِو ُت ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّد ًََّ َ َّي
ای َٓ َخُ٘ ٠ؤِي بٔزَ ًِ َ َ
ک
َو َٗا َ ٢اذِصَ ِب َٓاُِ ٔش َِ ١ص َذا ًَ َِ ٨
َ
ومیسنبا میل،امحداطعءرخایش،ییحینبرمعی،رضحتامعرنبایرسرفامےتںیہہکںیماےنپرھگفاولںےکاپسآایوتریمےدفونں
اہھت ٹھپ ےئگ ےھت وت اوہنں ےن زرفعاؿ اک ولخؼ ریمے اہوھتں رپ اگل دای ا یل حبص وک بجںیم روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک
اپسآایوتآپوکالسؾایکنکیلآپےنریمےالسؾاکوجابںیہندایافررفامایاجاسوکدوھرکاےنپےسدفررکدے۔
َ
رافی  :ومیسنبا میل،امحداطعءرخایش،ییحینبرمعی،رضحتامعرنبایرس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخاشہسفنیکریپفیرکےنفاولںےسالسؾداعرتکرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1177

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ١ح٤اد ،ثابت ب٨اِي ،س٤یہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨اِ ٔ ِّي ًَ ُِ ٩س ََّ ٤ی َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَُ َّ ٧ط ا ًِ َت ََّ ١بٌٔي َْ َ ٔ ٟؼ ٔٔ َّی َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ِک
یضا َبٌٔي َّا َٓ َ٘اَِ ٟت أََ٧ا أ ُ ًِ ٔلی تَٔ ٠
ب ٔ ِ٨تٔ حُی َ ٕ ٓي َوً ٔ َِ ٨ذ َزیِ ََ ٨ب ٓ َِـ ُ
 ١هَ ِضز ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٟ ٥َ ٠زَیِ ََ ٨ب أَ ًِ ٔل َ

ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض َح َز َصا ذَا ا ِٔ ٟح َّحةٔ َوا َِّ َ ٤ُ ٟ
َح ََ ٦و َب ٌِ َف َػ َرفٕ
ا َِ ٟی ُضودٔیَّ َة َٓ َِـ َ
ومیس نب اامسلیع امحد ،اثتب انبین ،ہیمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہیفص تنب ییح اک افٹن امیبر
وہایگ افر رضحت زبنی ےک اپس اکی وساری زادئ از رضفرت یھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زبنی ےس رفامای ہک فہ
افٹن ہیفص وک دے دف اوہنں ےن اہک ہک ںیم اس وہیدہی وک ددیفں ہی نس رک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انبضغک وہ ےئگ افر
رضحتزبنیریضاہللاعتیلہنعوکنیتامہکتذفاہجحل،رحمؾافررفصکتوھچڑےراھک۔
رافی  :ومیسنباامسلیعامحد،اثتبانبین،ہیمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرکمیںیمڑگھجارکےنیکاممتعن
ابب  :تنساکایبؿ
رقآؿرکمیںیمڑگھجارکےنیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1178

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١یزیذ٣ ،ح٤ذ ،ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ سے

و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َس ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ص ُ
ار َ
َّ
َّ
رف
ِقآ ْٔ ِ ُٛ ٪
َػَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٔ٤ٟزا ُء فٔي ا ِِ ُ ٟ
ا دمحنبلبنح،سیدی،دمحم،نبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکرقآؿرکمیںیمکشرکےکڑگھجانرفکےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،سیدی،دمحم،نبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1179

راوی ً :بذاٟو٫اب ب٧ ٩حذہ ،ابوً٤ز ،بٛ ٩ثيَ ب ٩دی٨ار ،جزیز بً ٩ث٤اً ،٪بذاٟزح ٩٤ب ٩ابي ًوًٖ ،بذاٟزح ،٩٤ابوًوٖ،
حرضت ٘٣ذا ٦رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بٌ٣ ٩ذیْکب حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِو ٕ
ٖ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤زٔو بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٔبِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِٔ َ ٩
رحیز ٔبِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤

اب َو ِٔ ٣ث َُ ٠ط َُ ٌَ ٣ط أَََ
ِک َب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢أَ ََ إِِّٔي أُوت ٔ ُ
ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذا ٔ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ذٔی َ ٔ
یت ا ِل َٔ ٜت َ
ِقآ ٔ٤ََ ٓ ٪ا َو َج ِذتُ ِٔ ٓ ٥یطٔ َٔ ٩ِ ٣ح ََل َٕٓ ٢أَح ٔ ُّ٠و ُظ َو َ٣ا َو َج ِذتُ ِٔ ٓ ٥یطٔ ٔ٩ِ ٣
یُو ٔط ُ
ک َر ُج َْ ١ط ِب ٌَا َُ ًََّ ٪ي أَرٔیَٜتٔطٔ َی ُ٘و َُِ ٠ًَ ٢ی ٥ِ ُٜب ٔ َض َذا ا ِِ ُ ٟ
رحاِّ َ ٓ ٕ ٦
اب َّٔ ٩ِ ٣
اٟشبُ ٍٔ َو ََ َ َ٘ ُٟل ُة ٌَُ ٣اصٔ ٕذ إ ٔ ََّ أَ َِ ٪ی ِش َت ِِنٔ َي ًَ َِ ٨ضا
ََح ُ٣و ُظ أَ ََ ََ َی ٔح َُّ ١لِ َٟ ٥ِ ُٜح ُ ٥ا ِٔ ٟح َ٤ارٔ اْلِ َصَِّ ٔ ِّي َو ََ ک ُ ُّ ١ذٔی ٕ َ ٧
ََ
َ
َقا ُظ
ِقو ُظ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِ ُ
َػاحٔبُ َضا َو ََ٧ ٩ِ ٣زَ َ ٢بٔ َ٘ ِوَِ ٠ٌََ ٕٓ ٦یض ٔ ِ ٥أَ َِ ٪ی ِ ُ
ِقو ُظ َٓ َُ ٠ط أ ِ ٪ی ٌُِ٘ ٔ َب ُض ِ ٥بِٔ ٔ٤ث َٔ ٔ ١

دبعاولاھب نب دجنہ ،اوبرمع ،نب ریثک نب دانیر ،رجری نب امثعؿ ،دبعارلنمح نب ایب وعػ ،دبعارلنمح ،اوبوعػ ،رضحت دقماؾ
ریض اہلل اعتیلہنع نبدعمرکیب وضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس رفاتی رکےت ںیہہکآپ ےن رفامای ہکآاگہ روہ ےکش
ےھجماتکبدییئگ ےہافراس ےکاسھتاس ےکلثمیھب دییئگےہربخداررقبی ےہہکاکی ٹیپرھباآدیماےنپہیکت ےسکیٹ
اگلےئاھٹیبےہکاگہکاہمترےذہمرقآؿوکڑکپانالزؾےہسپمتاسںیموجالحؽاپؤوتاےسالحؽوھجمسافروجاسںیممترحاؾاپؤ وت
اےسرحاؾوھجمسربخداراہمترےےیلاپوتلدگاھالحؽںیہنےہافرہنیہرہفہاجونردردنفںںیمےسڑیچےناھپڑےنفاےلوہںافر
ہن یہیسکذیمیکرگیزپیزیچاجزئےہاالہیہکاساکامکلاسےس ےاینزوہافروجصخشیسکوقؾاکامہمؿنبرکارتےوتاسوقؾ
فاولںرپاسیکزیمابینرکانرضفریےہافرارگفہزیمابینںیہنرکںیےگوتامہمؿےکےیلاینپزیمابینےکدقبراؿےسربجاانیلاجزئ
ےہ(ہیمکحادتباےئاالسؾںیماھتابںیہنےہ)۔

رافی  :دبعاولاھب نب دجنہ ،اوبرمع ،نب ریثک نب دانیر ،رجری نب امثعؿ ،دبعارلنمح نب ایب وعػ ،دبعارلنمح ،اوبوعػ ،رضحت
دقماؾریضاہللاعتیلہنعنبدعمرکیبوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1180

راوی  :یزیذ بْ ٩اٟذً ،بذاہلل ب٣ ٩وہب ہ٤ذاِيٟ ،یثً٘ ٩ً ،ی ،١اب ٩ط٬اب ،ادریصْ ،وَِي ًائذاہلل ،یزیذ ب٤ً ٩يَہ جو
حرضت ٌ٣اذ ب ٩جبٛ ١ے سات٬یوں ٣یں سے ہیں

یذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ا َِ ٟض َِ ٤ذأِي َح َّذثَ َ٨ا َّ
اب أَ َّ ٪أَبَا
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩أٟذٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ُّ
اَ ََ ٪ی ِحُ ٔ ٠ص
ٔیص ا َِ ٟخ ِو ََِ ٔ َّي ًَائ َٔذ اہللٔ أَ َِْ َ ََ ُظ أَ ََّ ٪یز ٔ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
اب ٌَُ ٣اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب ٕ ١أَ َِْ َ ََ ُظ َٗا َ ٢ک َ َ
یذ بِ َ٤َ ًُ ٩ي ِ ََ َة َوک َ َ
إ ٔ ِدر َ
َِ ٣حّ ٔ ٠شا ِّ ٔ ٟ
وَ٘ َٓ ٪ا ٌََ ٣ُ ٢اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ١ی ِو ّ٣ا إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪و َرائٔٔٓ ٥ِ ُٜت َ ّ٨ا
٠ذ ِ ٔ
ِک ح ٔي َن َی ِحُ ٔ ٠ص إ ٔ ََّ َٗا َ ٢اہللُ َح َِ ٔ ٗ ٥ْ ٜش ْم َصَ ٠
َک ا ِِ ٤ُ ٟز َتاب ُ َ
َح
ِقآ َُ ٪حتَّي َیأ ِ ُْ َذ ُظ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣وا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َُٔ ٙواَّ ٟز ُج ُ
َ ١وا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َواٟؼَّ ِٔيَُ َوا ِلَٜبٔيَُ َوا ِِ ٌَ ٟب ُذ َوا ُِّ ُ ٟ
َیِٜثَُُ ٓ َٔیضا ا ِ٤َ ٟا َُ ٢و ُی ِٔ َت ُح ٓ َٔیضا ا ِِ ُ ٟ
ک َٗائ ٔ ْ ١أَ َِ ٪ی ُ٘و َ٣َ ٢ا ٨َّ ٠ٟٔا ٔ َّ
آ٣َ ٪ا ص ُِ ٥ب ٔ ُ٤تَّبٔع ٔ َّي َحتَّي أَبِ َت ٔذ ََ َُ ٟض َُِ ٥ي ِ ََ ُظ َٓإٔیَّا َُ ٥ِ ٛو َ٣ا
َٓ ُیو ٔط ُ
ِق َ
َقأِ ُت ا ِِ ُ ٟ
ض ََ َیتب ٔ ٌُؤِي َو َٗ ِذ َ َ
ابِ ُت ٔذ ََ َٓإ ٔ َّ٣َ ٪ا ابِ ُت ٔذ ََ َؿ ََل َْ ٟة َوأ ُ َح ِّذ ُر َُ ٥ِ ٛز ِی َِ َة ا َِ ٟحٔٔ ٜیَٓ ٥إ ٔ ََّّ ٪
اِ َٗ ٪ذ َی ُ٘و ُ ٢کََ ٤َ ٔ ٠ة َّ
اٟـ ََل َٟةٔ ًََّ َي َ ٔ ٟشا ٔ ٪ا َِ ٟحٔٔ ٜیَ ٥و َٗ ِذ
اٟظ ِی َل َ
ٔیِ َٗ ٥ذ َی ُ٘و ُ ٢ک ََ ٤َ ٔ ٠ة َّ
اٟـ ََل َٟةٔ َوأَ َّ ٪ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٙ
َی ُ٘و ُ ٢ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ُٔ ٙکََ ٤َ ٔ ٠ة ا َِ ٟح َِّٗ ٙا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٤ُ ٔ ٟاذ ٕ َ٣ا یُ ِذرٔینٔي َرح ََٔ ٤
ک اہللُ أَ َّ ٪ا َِ ٟحَ ٜ
َٗ ِذ َی ُ٘و ُ ٢کََ ٤َ ٔ ٠ة ا َِ ٟح َِّٗ ٙا َ ٢بََّ َي ا ِجتَِ ٔ ٨ب َٔ َ ٩ِ ٣لَک ٔ ٦ا َِ ٟحٔٔ ٜی ٥ا ِِ ٤ُ ٟظ َتض ٔ َزا ٔ
ک ًَ ُِ ٨ط
ک ذََ ٔ ٟ
ت َّاٟتٔي یُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا َ٣ا َص ٔذظ ٔ َو ََ یُ ِثَ ٔ ٨ی ََّ ٨

َٓإُٔ َّ ٧ط ُ ٠َّ ٌََ ٟط أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٍَ َو َت ََّٙ ٠ا َِ ٟح َّ ٙإٔذَا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٓإ ٔ ََّ ًََّ ٪ي ا َِ ٟح ُِّّ ٧ ٙورا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟظ َتض ٔ َزا ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی فٔي َص َذا ا ِ٤ُ ٟظَ ِّب َضا ٔ
ت
ا ٪یُ ِثَ ٔ ٨ی ََّ ٨
ک ذََ ٔ ٟ
َو ََ یُ ِ٨ئ ٔ َی ََّ ٨
ت ََ َ َ٣
ک و َٗا ََ ٢ػأ ٟحُ بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
ک ًَ ِ٨طُ ََ َ َ٣
ک ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢ا َِ ٟحٔٔ ٜیَ ٥حتَّي َت ُ٘و َ٢
ک َ٤َ ٛا َٗا َِ َ٘ ًُ ٢ی ْ ١و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّ ِصز ٔ ِّی َٗا َ ٢بََّ َي َ٣ا َتظَ ابَ َط ًََِ ٠ی َ
َو َٗا َ ََ ٢یُ ِثَ ٔ ٨ی ََّ ٨

َ٣ا أَ َرا َد ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِ٤َ ٔ ٠ََٟة
سیدینباخدل،دبعاہلل نبومبہہداین ،ثیل ،لیقع،انب َھاب،ادرسی ،وخالیناعذئاہلل،سیدی نبریمعہوجرضحت اعمذنب لبج
ےک اسںویھں ںیم ےس ںیہ ےتہک ںیہ ہک رضحت اعمذ ریض اہلل اعتیل ہنع یسک سلجم ذرکفتحیصن ےک ےیل ںیہن ےتھٹیب ےھت اال ہی ہک فہ
ےتھٹیبفتق اہک رکےتہک اہلل ہلصیف رکےنفاال اعدؽ ےہ کش رکےنفاےل ابتہفربابد وہےئگ اکیدؿاعمذ نب لبج ےن رفامای ہککشیب
اہمترےدعبتہبےسےنتف وہںےگنجںیم امؽیکرثکت وہاجےئیگافررقآؿرکمی اانتآاسؿوہاجےئاگہکرہومنمفانمقف،
رمدفوعرتڑبا،وھچاٹ،الغؾ افرآزادبساےساحلصرکںیلےگسپرقبیےہہک وکیئ ےنہکفاالےہکہکولوگںوک ایکوہاہکریمی
ریپفی ںیہن رکےت احالہکن ںیم ےن رقآؿ رکمی زپاھ وہا ےہ ہی ولگ ریمی ریپفی ںیہن رکںی ےگ اہیں کت ہک ںیم اؿ ےک ےیل
رقآؿ رکمی ےک العفہ ھچک ااجید رکفں سپ مت اس یک ااجید رکدہ دبوتعں ےس ےتچب رانہ اس ےیل ہک وج اس ےن یئن ابت ڑھگ یل ےہ فہ
رمگایہ ےہ ہک افر ںیم ںیہمت اعملیکرجکفی ےسڈراات وہںویکہکن یھبکاطیشؿ اعملیک زابؿ رپ رمگایہ ےک املکت ولہکاداتی ےہ رافی
ےتہکںیہہکںیمےنرضحتاعمذےسوپاھچہکاہللآپرپرمحرفامےئےھجمںیہنولعمؾوہاتہکاعملیھبکرمگایہیکابتہہکدےافر
انمقف یھبک ہملک قح ہہک دے اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن مت اعمل یک اؿ ابوتں ےس وج طلغ افر ابلط وہشمر وہیئگ وہں ےتچب رانہ نج ےک
ابرےںیمہیاہکاجاتوہہکہیایکےہ؟ینعیاؿاکااکنرایکاجاتوہ)نکیلاؿابوتںیکفہجےساعملےسرہسگہنمتمریھپانویکہکننکمم
ےہ ہک فہ اشدی فاسپ ولٹ آےئ افر قح وک وبقؽ رکےل بج وت اےس ےنس اس ےیل ہک قح ےک ادنر اکی ونر وہات ےہ۔ اامؾ اوبداؤد
رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک رفاتی رکےت وہےئ رمعم ےن زرہی ےس ی ےک اجبےئ الی اک ظفل اامعتسؽ ایک ےہ۔ افر اصحل نب
اسیکؿےنزرہیےسرفاتیںیمرہتشمات،،ےکاجبےئاہبتشمتاکظفلاامعتسؽایکےہاہتبلالییہاکظفلیہاامعتسؽایکےہےسیج
ہکلیقعےنافرانبااحسؼ ےنزرہیےسوجرفاتییکےہاسںیمرفامایہکرضحتاعمذریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکویکںںیہن
ےھجتہتپےلچاگاعملیکوکیئابتریتےےیل ہبتشوہاجےئاہیںکتہکوتہیےہکہکاسوقؽےساعملیکایکرمادےہ۔
رافی  :سیدی نباخدل،دبعاہللنبومبہ ہداین،ثیل ،نعلیقع،انبَھاب،ادرسی ،وخالیناعذئاہلل،سیدی نب ریمعہ وجرضحت
اعمذنبلبجےکاسںویھںںیمےسںیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ

ابب  :تنساکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1181

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا٤ً ،٪ز بً ٩بذاٌٟزیز

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َٗا ََ ٢ح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ َٛ ٢ت َب َر ُج ْ ١إلٔ َي ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ِشأَُ ُٟط ًَ ِ ٩ا َِ َ٘ ٟذرٔ ح و َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ
اَّ ٪
اٟث ِور َّٔی یُ َح ِّذث ُ َ٨ا ًَ ٔ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ ُُ ٩دَِ ٟی َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُس ِٔ َی َ
بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَ َس ُذ بِ َُ ٣ُ ٩
یؼ َة َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟؼَّ ِ٠تٔ َو َص َذا َُِ ٟٔى َحذٔیثٔ ابِ َٔٛ ٩ثٔيَ ٕ
أ ِ ٨َّ ٟ
رض ح و َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی ًَ َِٗ ٩ب ٔ َ
ک ب ٔ َت ِ٘ َوی اہللٔ َو ٔاَ ِٗت َٔؼاد ٔفٔي
َو َ٨َ ٌِ ٣اص َُِٗ ٥ا ََ َٛ ٢ت َب َر ُج ْ ١إلٔ َي ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ِشأَُ ُٟط ًَ ِ ٩ا َِ َ٘ ٟذرٔ َٓ ََ ٜت َب أَ َّ٣ا َب ٌِ ُذ أ ُ ٔ
وػی َ
ک
وَ ٪ب ٌِ َذ َ٣ا َج َز ِت بٔطٔ ُس َُّ ٨تطُ َو ُُٔ ٛوا ُِ ٣ؤَ َ ٧ت ُط ٓ ٌَََِ ٠ی َ
أَ ِ٣زٔظ ٔ َوا ِّت َبا َٔ ُس َّٔ ٨ة َ٧ب ٔ ِّیطٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت ِز ٔک َ٣ا أَ ِح َذ َث ا ِِ ٤ُ ٟح ٔذث ُ َ
اض ب ٔ ِذ ًَ ّة إ ٔ ََّ َٗ ِذ ََ ٣ضي َٗ ِبََ ٠ضا َ٣ا ص َُو َدٟٔی َِْ ٠ًَ ١ی َضا أَ ِو
اٟش َّٔ ٨ة َٓإَٔ َّ ٧ضا ََ ٟ
ک بٔإٔذِ ٔ ٪اہللٔ ً ِٔؼ َْ ٤ة ث ُ َّ ٥ا ًِ ٥َِ ٠أَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیَب ِ َت ٔذ َِ اُ ٨َّ ٟ
بُٔ٠زُوُّ ٔ ٦

اٟش ََّ ٨ة إٔ٤َ َّ ٧ا َس ََّ ٨ضا َِ َٗ ٩ِ ٣ذ ًَ٣َ ٥َ ٔ ٠ا فٔي ْ ََٔلٓ َٔضا َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ ١ابِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َِ َٗ ٩ِ ٣ذ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٔ ٠ا َِ ٟخ َلإ ٔ َواٟزَّ ََ ١ٔ ٟوا ُِ ٟح ِٙٔ ٤
ًَٔ ِ ََ ْة ٓ َٔیضا َٓإ ٔ َُّّ ٪
ک َ٣ا َرض َٔي بٔطٔ ا ِِ َ٘ ٟو ُْٔ ٦ل َ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ض َِ ًََّ ٥ي ًَٔ ٥ِٕ ٠و َٗ ُٔوا َوب ٔ َب َصٕ َ٧آ ٔ ٕذ َُّٔ ٛوا َوص َُِ ًََّ ٥ي َِ ٛظ ٕٔ اْلِ ُ ُ٣ورٔ
َار َق ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ
َواَّ ٟت ٌَ ُِّ ٓ ٙٔ ٤
ا ٪ا ُِ ٟض َذی َ٣ا أَْمُتْن ًََِ ٠یطٔ َِ َ٘ ٟذ َس َب ِ٘ت ُُ٤وص ُِ ٥إَِٔ ٟیطٔ َو َٟئ ٔ ِ٠ِ ُٗ ٩ت ُِ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا َح َذ َث َب ٌِ َذص ُِ٥
کَاُ ٧وا أَٗ َِوی َوبٔٔ َِـ ٔ٣َ ١ا کَاُ ٧وا ٓ ٔیطٔ أَ ِول َي َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ٣ا أَ ِح َذثَ ُط إ ٔ ََّ ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ َُي ِ ََ َسبٔیٔ٠ض ٔ َِ ٥و َرُٔ َب ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ ًَ ُِ ٨ض َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ض ِ ٥ص َُِّ ٥
وِ َ٘ َٓ ٪ذ َتَ َ َّ٤ُ ٠وا ٓ ٔیطٔ ب ٔ َ٤ا َی ِٜف ٔي َو َو َػ ُٔوا ُٔ ٨ِ ٣ط
اٟشابٔ ُ٘ َ

ص َٗ ِو ُْ ٦دوُ َ ٧ض َِ َٓ ٥حٔ َِوا َوكَ َ٤حَ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥أَٗ َِو ْاَِ ٠َِ َٓ ٦وا َوإُٔ َّ ٧ض ِ ٥بَي ِ َن
َ٣ا َی ِظف ٔي ٓ ََ٤ا ُدوُ َ ٧ض َِ ِ٘ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥صٕ َو َ٣ا ٓ َِو َٗ ُض ِِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥ح َرسٕ َو َٗ ِذ َٗ َّ َ
َ
اض
ذََ ٔ ٟ
َقارٔ بٔا َِ َ٘ ٟذرٔ ٓ ٌَََّ َي ا َِ ٟخبٔيَ ٔبٔإٔذِ ٔ ٪اہللٔ َو َٗ ٌِ َت َ٣ا أَ ًِ َ٣َ ٥ُ ٠ا أَ ِح َذ َث اُ ٨َّ ٟ
ک َ ٌَََّ ٟي ص ُّذی ُِ ٣ش َت٘ ٔ ٕیَٛ ٥ت َِب َت َت ِشأ ُِ ٩ِ ًَ ٢اْل ٔ ِ َ
َِ َ
ٔ َ ََ
َ
َِک ُظ فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة
َقارٔ بٔا َِ َ٘ ٟذرٔ َِ َ٘ ٟذ ک َ َ
ا ٪ذ َ َ
ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َذث ٕة َو ََ ابِ َت َذ ًُوا ٔ ٩ِ ٣ب ٔ ِذ ًَ ٕة ه َي أبِي َ ُن أث ّزا َو ََ أث َب ُت أ ِّ ٣زا ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ ِ َ
و ٪بٔطٔ أَ ِن ُٔ َش ُض َِ ًََّ ٥ي َ٣ا َٓا َت ُض ِ ٥ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥یز ٔ ِد ُظ ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦ب ٌِ ُذ إ ٔ ََّ ٔط َّذ ّة َو َِ َ٘ ٟذ
و ٪بٔطٔ فٔي َ َلَک ٔ٣ض ٔ َِ ٥وفٔي ٔط ٌِزٔص ِٔ ٥ی ٌَُزُّ َ
ا ُِ ٟح َض ََل ُئ َی َتَ َ ََّ ٤ُ ٠

َِک ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُي َِ ٔ َحذ ٕ
وَ َٓ ٪تَ َ َّ٤ُ ٠وا بٔطٔ فٔي َح َیاتٔطٔ
ٔیث َو ََ َحذٔی َثي ِ ٔن َو َٗ ِذ َسٌَ ٔ٤طُ ُٔ ٨ِ ٣ط ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ذ ََ

وَ ٪ط ِی ْئ  ٥َِ ٟیُحٔ ِم بٔطٔ ًُٔ ٤ُِ ٠ط َو ٥َِ ٟیُ ِح ٔؼطٔ َ ٔ ٛتاب ُ ُط َوَ ٥َِ ٟی ِٔ ٤ف ٓ ٔیطٔ
َو َب ٌِ َذ َوَٓاتٔطٔ َی٘ٔی ّ٨ا َو َت ِشّ ٔ ٠امی َ ٔ ٟزبِّض ٔ َِ ٥و َت ِـٌٔیّٔا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ ٥أَ ِ ٪یََ ُٜ

ک َٟف ٔي ُِ ٣ح ََ ٔ ٛ ٥ٔ ٜتابٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط ا ِٗت ََب ُشو ُظ َو ُٔ ٨ِ ٣ط َت ٌَ َّ٤ُ ٠و ُظ َو َٟئ ٔ ِ٠ِ ُٗ ٩ت ُِ ٥َ ٔ ٟ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ آیَ َة ََ ٛذا َٗ ٥َ ٔ ٟا ََ َٛ ٢ذا َِ َ٘ ٟذ
َٗ َذ ُر ُظ َوإُٔ َّ ٧ط َ ٍَ ٣ذََ ٔ ٟ
اب َو َٗ َذ ٕر َو ُٛت َٔبتٔ َّ
اٟظ َ٘ا َوةُ َو َ٣ا ُی ِ٘ َذ ِر
ک ک ُ ِّ٠طٔ ب ٔ َٔ ٜت ٕ
َقأِتُ َِ ٥و ًَ٤ُ ٔ ٠وا َٔ ٩ِ ٣تأِؤیٔ٠طٔ َ٣ا َجض ٔ ِ٠ت َُِ ٥و َٗاُٟوا َب ٌِ َذ َذَ ٔ ٟ
َقؤُا ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا َ َ
ََ
ک َو َرصٔبُوا
اَ ٪و َ٣ا َ ٥َِ ٟیظَ أ ِ ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜو ََ ُ ٔ ٠٤ِ َ ٧
ْضا َو ََ َن ِٔ ٌّا ث ُ ََّ ٥رُٔبُوا بَ ٌِ َذ ذََ ٔ ٟ
یََ ٩ِ ُٜو َ٣ا َطا َئ اہللُ ک َ َ
ک ْٔل َ ِن ُٔ ٔش َ٨ا َ ً
دمحمنبریثک،ایفسؿ،رمعنبدبعازعلسی(ہیدحثینیتدنسےسرمفیےہ۔ایفسؿوثریہکاکیصخشےنرضحترمعنبدبعازعلسی
وک طخ اھکل دقتری ےک ابرے ںیم ولعمؾ رکےن ےک ےیل۔ دفرسی دنس۔ ایفسؿ وثری رضن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک۔ رسیتی دنس)
اوبراجءےناوباتلصلےسرفاتیایکہکاکیصخش ےن رضحترمع نبدبعازعلسی وک طخاھکلدقتریےکابرے ںیم وپےنھچےکےیل وت
اوہنںےناھکلہکاامدعب۔ںیمںیہمتاہللےسڈرےنیکفتیصرکاتوہںافراسےکاعمہلمںیمراہادتعاؽرپےنلچیک۔افراسےک
دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس یک اابتع یک فتیص رکات وہں افر الہ دبتع ف دتبم نی ےن وج ھچک دنی ںیم ااجید رکایل ےہ
اےس وھچڑےن یک۔ تنس وبنی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اجری اسری وہےن ےک دعب افر اس یک تقشم ےس فہ دکبسفش وہےئگ ےھت۔
سپمترپالزؾےہہکتنسوکوبضمیطےساھتےمروھکویکہکنفہاہمترےےیلاہللےکمکحےساچبؤےہرھپاجؿولہکولوگںےنوکیئ
دبتعایسیںیہنااجیدیکےلھچپزامہنںیماسےکالطبؿرپدلیلہنوہ۔ایاسےکادنرولوگںوکربعتہنوہیئوہویکہکنتنساکارجاء
اےسیصخش افر یتسہ ےن ایک اھت ےسجولعمؾ اھت ہکاسیکتنس ےکالخػ ںیم ایکایک اطخںیئ زغلںیش ،امحںیتق افررہگاایئںںیہ سپمت
اےنپ سفن ےک ےیل اس زیچ وک دنسپ ایک اھت ویکہکن فہ ملع دنی ےس فافق ےھت افر تہب ابرکی نیب ےھت افر وغر ف ہر  ےس اکؾ ےل رک
ونمماعتےسرکےئگےھتافرفہااکحؾدنیاکبلطمےنھجمسرپمہےسزایدہاوقیافراقدرےھتافراؿےکادنروجاضفلئےھتاؿیک
انبءرپفہافرزایدہ رتہبےھتافرمتسجرطہقیرپروہارگاسںیمدہاتیوہیتوتمتاؿرپتقبسرکےئگافرارگمتہیوہکہکسجےناؿ
ےک دعب یئن یئن ابںیت ااجید ںیک وتفہ اؿ ےک رطہقی رپ ںیہنےلچ افر اؿ ےس ارعاض فزیباری اک ااہظر ایک وت  ے کش مہ یھب یہی ےتہک
ںیہہکفیہتقبسےلاجےنفاےلںیہسپاوہنںےنانتجاکیفےہاانتایبؿرکدایاسابرےںیمانتجاشیفےہفہہہکدایسپاؿےک
ےھچیپیھبوکیئیمکںیہنافراؿےکافرپیھبوکیئزایدیتںیہنافر ےکشاکیوقؾےنوکاتیہیکاؿےکےچینوتاوہنںےنافجافرملظ
ایک افر ضعب ولگ اؿ ےس افےچن وہےئگ وت اوہنں ےن ولغ ےس اکؾ ایل۔ افر  ے کش االسؾ اتم اؿ ےک دفونں ےک درایمؿ رصاط
میقتسمرپ ےھتمتےن دقتری ےکارقارےکابرےںیموساؽ اھکلےہوتاہللےک مکحےس مت ےناکیاعمل افراکیابربخآدیمےسوپاھچ
ےہ وتاہجںکت ریمے ملع ںیم ےہولوگں ےن ینتجدباعت افر یئن ابںیت ااجید یک ںیہ اؿ ںیم دقتری رپ ارقار اک ایبؿ وخبفاحض ےہ
افروبضمطےہدفراجتیلہںیماساکذترکہاھتیتحہکالہجءاسےکابرےںیمالکؾرکےتےھتاینپوگتفگںیمافراےنپااعشرںیمافر
اسےکذرہعیےساینپاضعئافروفتوہاجےنفایلاایشءرپربصرکےتےھترھپاالسؾےناسںیموساےئدشتےکوکیئااضہفںیہن

ایک۔افر ےکشروسؽارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکذترکہایکےہاکیایدفدحوثیںںیمںیہنافراملسمونںےناسوک انس
آپےسافراسےکابرےںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکایحتہبیطںیمافرفافتےکدعبوگتفگیھبرکےترےہاےنپ
رپفرداگررپنیقیرےتھکوہےئافرمیلسترکےتوہےئافراےنپآپوکزمکفررکےتوہےئہکوکیئایسیزیچوہسجوکاہللاکملعطیحمہنوہ
افراسیکاتکبےناےسامشرہنایکوہاسںیماسیکدقتریاجریہنوہیئوہافراؿےکاساامیؿےکابفوجداہللیکمکحماتکبںیم
دقتریاکذرکوموجدےہاسےسیہاوہنںےناابتقسایلاسابرےںیمافراسےسدقتریاکملعاھکیسافرارگمتہیوہکہکاہللےنالفں
آتی ویکں انزؽ یک؟ افر الفں ابت ویکں یہک؟ وت  ے کش فہ اس ںیم ہی آںیتی زپھ ےکچ ںیہ وج مت زپےتھ وہ افر اس یک اتفلی
ف بلطم یھب اجےتن ےھت سج ےس مت اجلہ وہ افر اس بس ےک ابفوجد اتکب اہلل افر دقتری ےک اقلئ رےہ افر وج ھچک دقمر رکدای ایگ
ےہفہوہرکرےہاگافروجاہللےناچاہفہوہایگافروجفہںیہناچےہاگںیہنوہاگافرمہاےنپآپےکےیلعفنےکںیہافرہناصقنؿرپ
دقرترےتھکںیہرھپایسنیقیےکاسھتاسےکدعبر تبرکےترےہافرڈرےترےہ۔(اامعؽرشےس)
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،رمعنبدبعازعلسی
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تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1182

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاہلل ب ٩یزیذ ،سٌیذ ،اب ٩ابوایوب ،ابوػْخ ،حرضت ٧آٍ

وب َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو َػ ِْخٕ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یذ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
أَ ٪بِ َٔ ٤ًُ ٩ز َػذ ْٔی ٩ِ ٣ٔ ٙأَصِ َّٔ ١
ک َتَ َ ََّ ٤ِ ٠ت فٔي َط ِی ٕئ
اٟظا ٔ ٦یََُاتٔبُ ُط َٓ ََ ٜت َب إَِٔ ٟیطٔ ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إُٔ َّ ٧ط بَ ََِ ٠نٔي أََ َّ ٧
َ٧آ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢ک َ َ
َ

و٪
ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟذرٔ َٓإٔیَّا َک أَ َِ ٪تِٜت َُب إلٔ َ َّي َٓإِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إَّٔ ٧طُ َس َیُٜو ُ ٪فٔي أ ُ َّ٣تٔي أَٗ َِو ْا ٦یُ َِّ ٜذب ُ َ

بٔا َِ َ٘ ٟذرٔ
ادمحنبلبنح،دبعاہلل نب سیدی،دیعس،انباوباویب،اوبرخص،رضحتانعف رفامےتںیہہکالہاشؾ ںیم ےساکی صخشانب رمعریض
اہللاعتیلہنعاکدفتساھتافراؿےسطخفاتکتبراتھکاھتوتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےناےساھکلہکےھجماالطعیچنہپےہہکمتدقتری
ےک ابرے ںیم وگتفگ رکےت وہ سپ آدنئہ ھجم ےس طخفاتکتب ابلکل ہن رکان ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس انس
ےہہکآپےنرفامایہکریمیاتمںیمکشیبنعرقبیاےسیولگوہںےگوجدقتریوکالٹھجںیئےگ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعاہللنبسیدی،دیعس،انباوباویب،اوبرخص،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1183

راوی ً :بذاہلل ب ٩جزاح ،ح٤اد ب ٩زیذْ ،اٟذ حذاء ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن حش ٩بصی

ئ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٠ِ ٔ ٟح َش ٔ ٩یَا أَبَا َسٌٔی ٕذ أَ ََِِْٔٔي ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ٔ
ق ُُِٗ ٠ت أَ َرأَیِ َت َِ ٟو ا ًِ َت َؼ ََ ٥َِ ٠َٓ ٥یأِک ُ َِّ ٩ِ ٣ٔ ١
آ َد َ ٦أََّ ٔ ٟ
اٟظ َح َزة ٔ َٗا َ ٥َِ ٟ ٢یَُ َٟ ٩ِ ُٜط ُٔ ٨ِ ٣ط
٠ش َ٤ا ٔ
ق َٗا َ ََ ٢بَ ََِ ِ ٔ ٟ ١أ ِر ٔ
ئ ُْ َٙ ٔ ٠أَ ََِ ِ ٔ ٟ ٦أ ِر ٔ

ب ُ ٌّذ ُُِٗ ٠ت أَ ََِِْٔٔي ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟطٔ َت ٌَال َي َ٣ا أَْمُتْن ًََِ ٠یطٔ بَٔٔاتٔٔ٨ي َن إ ٔ ََّ َ ٩ِ ٣ص َُو َػا ٔ ٢ا َِ ٟح ٔح ٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
و٪
اٟظ َیاكٔي َن ََ َی ِٔتَٔ ُ٨
ی٥
بٔ َـ ََل َٟتٔض ٔ ِ ٥إ ٔ ََّ َ ٩ِ ٣أَ ِو َج َب اہللُ ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ٔح َ
دبع اہلل نب رجاح ،امحد نب زدی ،اخدل ذحاء ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن نسحرصبی ےس اہک ہک اے اوبدیعس ےھجم آدؾ ہیلع االسلؾ ےک ابرے
ںیم التبےیئ ہک فہ آای آامسؿ ےک ےیل دیپاےیک ےئگ ےھت ایزنیم ےک ےیل؟ اوہنں ےن رفامایہک ںیہن ہکلب زنیم ےک ےیل ںیم ےن اہک ہک
آپاکایخؽےہارگفہچبر ےتںیہافردرتخونممہعوکہناھکےتوت؟رفامایہکفہرضفراےساھکےتوتںیمےناہکہکےھجماہللےکوقؽ،
لْجَح ِِب
ِِ
ه َص ُؽا م۔وترضحتنسحرصبیےنرفامایہککشیبایشنیطاینپرمگاویہںےسیسکوکہنتفںیمالتبم
پ۔ ِإ َّل ْ
َ ،م َأ ْ ُ ْ
نَم ُ َ
نغَل َ ْی ِة ِ َب َ

ںیہنرکےتکس(اامیؿےسںیہناٹہےتکس)وساےئاؿولوگںےکنجرپاہللےنآگفابجرکدی۔
رافی  :دبعاہللنبرجاح،امحدنبزدی،اخدلذحاءےتہکںیہہکںیمےننسحرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1184

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،حرضت ْاٟذ حذاء حرضت حش ٩بصی

ک َْ َُ َ٘ ٠ض َِٗ ٥ا َََٙ ٠َْ ٢
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩فٔي َٗ ِؤٟطٔ َت ٌَال َي َوَ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ئ َ ٔ ٟض ٔذظ ٔ
ئ َ ٔ ٟض ٔذظ ٔ َو َص ُؤ ََ ٔ
َص ُؤ ََ ٔ
حل َ َق
َّکِلَ َ ُه ْم ےک ابرے ںیم رفامای ہکَ ، ،حلَقَ
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،رضحت اخدل ذحاء رضحت نسح رصبی ےس اہلل ےک وقؽَ ، ،ف ِ َ د
ئ
ئ
ه َلئِ لِھ َِددـِ َف َُ
ه َلئِ لِھ َِددـِ ، ،ینعی ہی ولگ الہ اامیؿ تنج ےک ےیل دیپا ےیک ےئگ افر ہی ولگ افکر فرشمنیک منہج ےک ےیل دیپا ےیک
َُ
ےئگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،رضحتاخدلذحاءرضحتنسحرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1185

راوی  :ابوکا ،١٣اس٤اًی ،١حرضت ْاٟذ حذا َف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن حش ٩بصی

َ ١ح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ُئ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٠ِ ٔ ٟح َش ٔ٣َ ٩ا أَْمُتْن ًََِ ٠یطٔ بَٔٔاتٔٔ٨ي َن إ ٔ ََّ َ ٩ِ ٣ص َُو َػا ٔ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ی٥
ا َِ ٟح ٔح ٔیَٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ َ ٩ِ ٣أَ ِو َج َب اہللُ َت ٌَال َي ًََِ ٠یطٔ أَُ َّ ٧ط َی ِؼَّ َي ا َِ ٟح ٔح َ
لْجَح ِِب
ِِ
ه َص ُؽ ا م۔
پ۔ ِإ َّل ْ
اوباکلم ،اامسلیع ،رضحت اخدل ذحا رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن نسح رصبی ےس اہک ہکَ ، ،م َأ ْ ُ ْ
نَم ُ َ
ن غَل َ ْی ِة ِ َب َ
رفامایہکوساےئاؿولوگںےکنجرپاہللےنفابجرکدایہکفہآگںیمںیلجےگ۔
رافی  :اوباکلم،اامسلیع،رضحتاخدلذحارفامےتںیہہکںیمےننسحرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1186

راوی َ٫ :ل ٢ب ٩بْش ،ح٤اد ،ح٤یذ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت حش ٩بصی

ا ٪ا َِ ٟح َش َُ ٩ی ُ٘و َُْ ٢لَ ِ ٪ی ُِش َ٘ َم َّٔ ٩ِ ٣
ق أَ َح ُّب
َح َّذثَ َ٨ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ إلٔ َي اْلِ َ ِر ٔ
ْش َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي حُ َِ ٤ی ْذ ک َ َ
إَِٔ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢اْلِ َ ِ٣زُ ب ٔ َیذٔی
الھ ؽنبرشب،امحد ،دیمےتہکںیہہکرضحتنسحرصبیرفامایرکےتےھتہکآامسؿزنیمرپرگاجےئاگہیانہکہکریمےزندکیرتہب
ےہہکاسابتےسہکویںےہک(وکیئصخش)ہکاعمالمتریمےاہھتںیمںیہ۔
رافی  :الھؽنبرشب،امحد ،دیمےتہکںیہہکرضحتنسحرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1187

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ح٤یذ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت حش ٩بصی

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْذ َٗا ََٗ ٢ذ َِٔ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ َّٜ ٣َ ٩ة ََٓ َ َّ٤َ ٠نٔي ُٓ َ٘ َضا ُئ أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة أَ ِ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
أُک َ ِّ٤َ ٠طُ فٔي أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص َُ ٟض ِ ٥یَ ِو ّ٣ا َی ٌٔ ُو ُض ِٔ ٓ ٥یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥ا ِج َت ٌَُ ٤وا َٓ َخ َل َب ُض ِ٤ََ ٓ ٥ا َرأَیِ ُت أَ ِْ َل َب ٔ٨ِ ٣طُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا أَبَا َسٌٔی ٕذ

ا ٪اہللٔ َص َِْ ٩ِ ٣ٔ ١اَُ ٕٙ ٔ ٟيَُِ اہللٔ َْ ََٙ ٠اہللُ َّ
ََّ ََٙ ٠َْ ٩ِ ٣
اْٟش َٗا َ٢
اَ ٪و َْ ََٙ ٠ا َِ ٟخيََِ َو ََّْ َّ ََٙ ٠
اٟظ ِی َل َ
اَ٘ َٓ ٪ا َُ ٢س ِب َح َ
اٟظ ِی َل َ
وَ ًََّ ٪ي َص َذا َّ
اٟظ ِیخٔ
اَّ ٟز ُج ُ
ٕ َیٔ ِٜذب ُ َ
َٗ ١ا َت َُ ٠ض ِ ٥اہللُ َِ ٛی َ
ومیس نب اامسلیع،امحد  ،دیم ےتہک ںیہہک رضحت نسح رصبی رامرےاپس ہکم رکمہم رشتفی الےئ وت اہقف ہکم ےن ھجم ےس اہک ہک ںیم
اؿےسابترکفںہکفہیسکرفزاکیتسشنںیمولوگںوکفظعرفامںیئوترضحتنسحےنرفامایہک کیھےہانچہچنبسولگعمج
وہےئگوتاوہنںےناطخبایکہکوتںیمےناؿےسزایدہااھچبیطخںیہنداھکیوتاؿیکرقتریےکدفراؿاکیصخشےناہکہکاے
اوبدیعساطیشؿوکسکےندیپاایک؟نسحرصبیےنرفامایہکاحبسؿاہللایکاہللےکالعفہیھبوکیئاخقلےہ؟اہللےناطیشؿوکدیپاایک
افرریخوکیھباہللےندیپاایکافررشوکیھب۔اسآدیمےناہکہکاہللاؿولوگںےسےھجمسےسیکوھجٹوبےتلںیہاسخیشرپ؟
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد ،دیمےتہکںیہہکرضحتنسحرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1188

راوی  :ابٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪ح٤یذ ،حرضت حش ٩بصی سے

َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َٗا َ ٢أَ َََََِْ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٕذ َّ
اْٟش ُک
ک َن ِشُ ُُٜ٠ط فٔي ُٗٔ ُ٠
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟح َش َٔ َٛ ٩ذَ ٔ ٟ
وب ا ِِ ٤ُ ٟحز ٔ ٔ٣ي َن َٗا َِ ِّ ٢
َ بَس ُ ُ ُ ُ لْمُح ْ ِ
ِم ۔ ےک قلعتم رمفی ےہ ہک بسلکہ ےس رماد
انب ریثک ،ایفسؿ  ،دیم ،رضحت نسح رصبی ےس آتی َ د
ککِلَ ْ لک ُة ِف ق ِ
ب ا رر َ
رشکےہینعیمہرشکوکرجمنیمےکبولبںیمڈاؽدےتیںیہ۔
رافی  :انبریثک،ایفسؿ ،دیم،رضحتنسحرصبیےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1189

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیاً ،٪یبذاٟؼیذ ،حرضت حش ٩بصی

اًُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٕذ ِّ
اٟؼی ٔذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َٗا َ ٢أَ َََََِْ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ر ُج ِٕ َٗ ١ذ َس َّ٤ا ُظ َُي َِ ٔابِ َٔٛ ٩ثٔيَ ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وَٗ ٪ا َ ٢بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَي ِ َن ِاْل ٔ َی٤ا ٔ٪
فٔي َٗ ِو ٔ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وح ٔی َ ١بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وبَي ِ َن َ٣ا َی ِظ َت ُض َ
ِ َی ْت َب ُه ْ َ ْ ب َْص َب
ھ
ُ
ن َم و َؿےک قلعتم رمفیےہ ہک آپ
دمحمنبریثک،ایفسؿ،غتیددادیصل،رضحت نسحرصبی ےساہلل ےکوقؽَ ، ،ف َ
ِح م َف َ
ےنرفامایہکاؿےکافراامیؿےکدرایمؿآڑرکدیاجےئیگ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،غتیددادیصل،رضحتنسحرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1190

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،س٠امی ،٪ابً ٩و٪

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ُسَِ ٠ی ْ ٩ِ ًَ ٥ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَسٔيَُ ب ٔ َّ
اٟظا٨َ َٓ ٔ ٦ا َدأِي َر ُج ْ٠ِ َْ ٩ِ ٣ٔ ١ف ٔي َٓا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا

َّ
وَ ًََّ ٪ي ا َِ ٟح َش َٔٛ ٩ثٔي َّا
و ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َُِ ٠ُٗ ٢ت إُٔ َّ ٧ض ِ ٥یَٔ ِٜذب ُ َ
ِک َ
َر َجا ُئ بِ َُ ٩ح ِی َو َة َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا ًَ ِو ٕ٣َ ٪ا َص َذا أ ٟذی یَ ِذ ُ ُ

دمحم نب دیبع ،امیلسؿ ،انب وعؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم کلم اشؾ ںیم الچ اجراہ اھت ہک اکی آدیم ےن ریمے ےھچیپ ےس ےھجم اکپرا ںیم اس یک
رطػوتمہجوہاوتداھکیفہراجءنبویحةےھتاوہنںےناہکہکاےاوبوعؿہیایکابتےہسجاکولگرضحتنسحرصبیےکوحاہل
ےسذترکہرکرےہںیہ؟ںیمےناہکہککشیبفہولگرضحتنسحرپتہبزایدہوھجٹہہکرےہںیہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امیلسؿ،انبوعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1191

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ،ایوب

ض َٗ ِو ْ ٦ا َِ َ٘ ٟذ ُر
ْضبَا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
وب َی ُ٘و َُ َٛ ٢ذ َب ًََّ َي ا َِ ٟح َش ِٔ َ ٩
و ٪أََِ ٟی َص ِٔ َٗ ٩ِ ٣ؤٟطٔ ََ ٛذا أََِ ٟی َص ٔ٩ِ ٣
و ٪أَ ِ ٪یُ َُ٘ ِّٔ ٨وا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
آَ ٪وبُ ِِ ْف َی ُ٘وَ ُٟ
َرأِیُ ُض َِ ٥وص ُِ ٥یُزٔی ُذ َ
ک َرأِ َی ُض َِ ٥و َٗ ِو ُْ َٟ ٦ط فٔي ُُٗ٠وبٔض ٔ َِ ٥ط َْ ٨

َٗ ِؤٟطٔ ََ ٛذا

امیلسؿنبرحب،امحد،اویبےتہکںیہہکنسحرصبیرپدفمسقےکولوگںےنوھجٹابدناھ۔اکیوتفہولگوجدقتریےکرکنمےھت
افرفہاچ ےتےھتہکاسمسقیکابتےکذرہعی اےنپدیقعہ افرراےئوکرتفجیدںی افردفرسیمسقےکفہولگ ےھت نجےکبولب
ںیمنسح یکرطػ ےسدینمش افرضغباھتفہےتہکےھتہکایک ہینسحاکوقؽںیہنےہ؟ایکہینسحاکوقؽںیہن؟(ینعی اسمسقاک طلغ
رپفڈنگپہرکےتےھت)
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1192

راوی  :اب٣ ٩ثني ،یحیي بٛ ٩ثيَ اََ٨ٌٟی

اََّ ُ ٪قةُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َی ُ٘و ُ٨َ َٟ ٢ا یَا ٓٔت ِ َیا ُُ ََ ٪ت ِِ َ٠بُوا ًََّ َي
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي أَ ََّ ٪ی ِحیَي بِ ََٛ ٩ثٔيَ ٕ ا َِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ ُض َِٗ ٥ا َ ٢ک َ َ
اب
ا َِ ٟح َش َٔٓ ٩إَّٔ٧طُ ک َ َ
اٟش ََّ ٨ة َواٟؼَّ َو َ
اَ ٪رأِیُ ُط ُّ

انبینثم،ییحینبریثکاربنعلی ےتہکںیہہکرقةنباخدلمہےسےتہکےھتہکاےونوجاوننسحےکابرےںیمولغمب ہنوہاجؤویکہکن
اؿیکراےئتنسیہےکاطمقبیھتافرحیحصیھت۔
رافی  :انبینثم،ییحینبریثکاربنعلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1193

راوی  :اب٣ ٩ثني ،اب ٩بظار٣ ،و ١٣ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادب ٩زیذ ،ابً ٩و٪

 ١بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََِ ٟ ٢و ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َوابِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣

١
َخ َج ِت ََ تُ ِح َُ ٤
کََ ٤َ ٔ ٠ة ا َِ ٟح َش َٔ ٩ت ِب٣َ ُّ ُ٠ا بَ َِ َِ ٠ت َل َٜتَب ِ َ٨ا بٔزُ ُجؤًطٔ َ ٔ ٛتابّا َوأَ ِط َض ِذَ٧ا ًََِ ٠یطٔ ُط ُضو ّدا َو َل ٔ٨َّ ٜا ُٗ ِ٨َ ٠ا کَْ ٤َ ٔ ٠ة َ َ

انب ینثم ،انب اشبر ،وملم نب اامسلیع ،امحدنب زدی ،انب وعؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ارگ ںیمہ ولعمؾ وہات ہک نسح
رصبی ےک الکؾیک ابت فاہں کت چنہپ اجےئ یگاہجںکت چنہپ یکچ ےہ وت مہ رضفر اؿ ےک روجع ےک ابرے ںیماکی اتکب ےتھکل افر
اسرپولوگںوکوگاہانبےتنکیلمہےناکیابتہہکدیوجلکنیئگاےسوکؿااھٹےئاگ(ینعیوکؿوہشمررکےاگ)۔
رافی  :انبینثم،انباشبر،وملمنباامسلیع،امحدنبزدی،انبوعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1194

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ب ٩زیذ،

وب َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي ا َِ ٟح َش ُ٣َ ٩ا أََ٧ا بٔ ٌَائ ٔ ٕذ إلٔ َي َط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ط أَبَ ّذا
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویبےتہکںیہہکنسحرصبیےنھجمےسرفامایہکںیمآدنئہیھبکیھبایسیابتاکااعدہںیہنرکفں
اگ۔

رافی  :امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1195

راوی  ١٫ :ب ٩بْشً ،ث٤اً ،٪ث٤ا ٪اٟبتي

َرس ا َِ ٟح َش ُ ٩آیَ ّة َٗ ُّم إ ٔ ََّ ًَ ِِ ٩اْلٔث ِ َبا ٔ
ت
اِ ًُ ٩ِ ًَ ٪ث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩بٔ ِْشٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪ا َِ ٟب ِّت ِّي َٗا َ٣َ ٢ا ٓ َّ َ
الھؽنبرشب،امثعؿ،امثعؿایتبلےتہکںیہہکنسحرصبیےنیسکآتییکیھبکریسفتںیہنرفامیئ رگاابثتےس۔
رافی  :لھنبرشب،امثعؿ،امثعؿایتبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1196

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ نٔیَّي ،سٔیا ،٪ابونرض ًبیذاہلل ب ٩ابورآٍ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رض ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي أ ِ ٨َّ ٟ
َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢أ ُ ِٔٔ ٟي َ َّن أَ َح َذ َُّ ٣ُ ٥ِ ٛت ٜٔئّا ًََّ َي أَرٔی َٜتٔطٔ َیأِت ٔیطٔ اْلِ َ ِ٣زُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی ٔ٤َّ ٣ا

اب اہللٔ َّات َب ٌِ َ٨ا ُظ
أَ َِ ٣ز ُت بٔطٔ أَ ِو َ َ ٧ض ِی ُت ًَ ُِ ٨ط ٓ ََی ُ٘و ُِ َ ٧ ََ ٢ذرٔی َ٣ا َو َج ِذَ٧ا فٔي َ ٔ ٛت ٔ
بف
ادمحنبدمحمنبلبنح،دبعاہللنبدمحم یلی،ایفسؿ،اوبرضندیبعاہللنباوبراعفریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکںیممتںیمےسرہسگیسکوکہناپؤںہکفہاینپدنسمےسہیکتاگلےئاھٹیبوہاسےکاپسریمےومکحںںیمےس
وکیئمکحآاجےئاؿابوتںںیمےسنجاکںیمےنمکحدایاینجےسںیمےنعنمایکوتفہےہکہکمہںیہناجےتنمہےناتکباہلل ںیم
وجھچکاپایےہاسیکمہےنریپفییکےہ۔
بف
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنح،دبعاہللنبدمحم یلی،ایفسؿ،اوبرضندیبعاہللنباوبراعفریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1197

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح بزار ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤ذ٣ ،ح٤ذبً ٩یسيً ،بذاہلل ب ٩جٌرف ٣خزومي ،ابزاہی ٥ب ٩سٌذ ،سٌذب٩
ابز٫یٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩ح٤ذ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ
ْخم ٔ ُّي َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٩س ٌِذٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ا َِ ِ ٤َ ٟ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِح َذ َث فٔي أَ ِ٣زَٔ٧ا َص َذا َ٣ا َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ َٓ ُض َو َر ٌّد َٗا َ ٢ابِ َُٔ ً ٩یسي َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػ َ ٍَ ٨أَ ِّ ٣زا ًََّ َي َُي َِ ٔأَ ِ٣زَٔ٧ا َٓ ُض َو َر ٌّد
دمحمنبابصحزباراربامیہنبدمحم،دمحمنبیسیع،دبعاہللنبرفعجزخمفیم،اربامیہنبدعس،دعسنباربمیھ،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئ
ریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنرامرےاسدنی ںیمیئنیئنابںیت ااجیدںیکوج
اس ںیم ںیہن ںیہ وت فہ رد ںیہ۔ انبٰیسیع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک سج ےن وکیئ ابت انبیئ رامرے

اسدنیےکالعفہوتفہردےہ۔
رافی  :دمحم نب ابصح زبار اربامیہ نب دمحم ،دمحمنب یسیع ،دبعاہلل نب رفعج زخمفیم ،اربامیہ نب دعس ،دعسنب اربمیھ ،اقمس نب دمحم،
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1198

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١وٟیذ ب٣ ٩ش ،٥٠ثور ب ٩یزیذْ ،اٟذ بٌ٣ ٩ذا ،٪حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب٤ً ٩زو اٟشَّ٠م اور ححز ب٩
ححز دو٧وں

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّذثَ َ٨ا ثَ ِو ُر بِ َُ ٩یز ٔ َ
یذ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َْاُ ٔ ٟذ بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ذ َ
ََّم َوحُ ِحزُ بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗ َاَ أَ َت ِی َ٨ا ا ِِ ٌٔ ٟزبَ َ
ی ٩إٔذَا َ٣ا أَ َت ِو َک
اق بِ ََ ٩سارٔیَ َة َوص َُو َٔ٧ ٩ِ ٤َّ ٣زَ َٔ ٓ ٢یطٔ َو ََ ًََّ َي َّأ ٟذ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
یَ ٩و ُِ٘ ٣ت َب ٔ ٔشي َن َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٌٔ ٟزبَ ُ
اق َػََّّي ب ٔ َ٨ا
یَ ٩و ًَائ ٔ ٔذ َ
اک َزائ ٔز ٔ َ
َ ٔ ٟت ِحُ ٠َ ٔ٤ض َِِ ٠ُٗ ٥ت ََ أَ ٔج ُذ َ٣ا أَ ِحَِ ٠ًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤یطٔ ٓ ََش َّ٨َ ٤ِ ٠ا َو ُٗ ِ٨َ ٠ا أَ َت ِی ََ ٨
َات َی ِو ٕ ٦ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ٓ ََو ًَوَ َ٨ا َِ ٣وً ٔوَ ّة بَٔ٠ی َِ ّة ذ ََرٓ َِت َٔ ٨ِ ٣ضا ا ُِ ٌُ ٟیو َُ ٪و َو ٔجَِ ٠ت َٔ ٨ِ ٣ضا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
وػی ٥ِ ُٜب ٔ َت ِ٘ َوی اہللٔ َو َّ
اٟش ٍِٔ ٤
وب َٓ َ٘ا ََٗ ٢ائ ٔ ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٛأ َ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َِ ٣وً ٔوَ ُة َُ ٣و ِّد َٕ ٓ ََ٤اذَا َت ٌِ َض ُذ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أ ُ ٔ
ا ُِ ُ٠ُ٘ ٟ

َو َّ
ئ
اٟلا ًَةٔ َوإ ٔ ِِ ًَ ٪ب ّذا َح َب ٔظ ًیا َٓإُٔ َّ ٧ط ََ ٩ِ ٣یٌ ِٔع َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ب ٌِذٔی ٓ ََشي َ ََی ا ِْت ََٔلّٓا َٛثٔي َّا ٓ ٌَََِ ٠ی ٥ِ ُٜبٔ ُش َّ٨تٔي َو ُس َّ٨ةٔ ا ُِ ٟخ ََٔ٠ا ٔ
یَ ٩ت ََّ ٤شُٜوا ب ٔ َضا َو ًَ ُّـوا ًََِ ٠ی َضا بٔاَ ٨َّ ٟوا ٔج ٔذ َوإٔیَّا َُ ٥ِ ٛو ُِ ٣ح َذثَا ٔ
ت اْلِ ُ ُ٣ورٔ َٓإ ٔ َّ ٪ک ُ َِّ ٣ُ ١ح َذثَ ٕة ب ٔ ِذ ًَ ْة َوک ُ َّ١
ا ِِ ٤َ ٟض ٔذیِّي َن اٟزَّا ٔط ٔذ َ
ب ٔ ِذ ًَ ٕة َؿ ََل َْ ٟة

ادمحنبلبنح،فدیلنبملسم،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،رضحتدبعارلنمحنبرمعفایملسلافررجحنبرجحدفونںےسرفاتیےہ
ہک مہ رعابض نب اسرہی ےک اپس آےئ افر فہ اؿ ولوگں ںیم ےس ےھت نج ےک ابرے ںیم ہیآتی انزؽ وہیئ۔ َف َل َ َلَع َّ دِ
ن ِإ َذا َم
اَّ َ

ل ِ َبج
َ
خ
ْ
م
ل
ِ
ُ
ک
ْم
ه
ح َم َأ ِل ْمغَل َ ْی ِةسپبجرعابضآےئسپمہےناںیہنالسؾایکافراہکہکمہدفونںآپےکاپسزایرت
ق َل َأ ِ ُ د
ک ُ ْم ُ ْ َ
َأ َ ْئ َ
رکےنآپیکایعدترکےنافرآپےسھچکاافتسدہرکےنآےئںیہوترعابضےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اکیرفزںیمہامنززپاھیئرھپرامریرطػوتمہجوہےئافرںیمہاکیغیلبافرتحیصنرھبافظعرفامایہکےسجنسرکآںیھکن ےنہ ےگ
افر بولب اس ےس ڈر ےئگ وت اکی ےنہک فاےل ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وگای ہک ہی رتصخ رکےن فاےل یک تحیصن
ےہ۔وتآپرامرےےیلایک رقمررفامےتںیہرفامایہکںیمںیہمتاہللےسڈرےنافر وقتییکفتیصرکاتوہںافر ےننسیکافرامےنن
یک ارگہچ اکی یشبح الغؾ اہمترا اریم وہ سپ وج صخش مت ںیم ےس ریمے دعب زدنہ رےہ اگ وت رقنعبی فہ تہب زایدہ االتخافت دےھکی اگ
سپ مت رپ الزؾ ےہ ہک مت ریمی تنس افر افلخےئ رادشنی ںیم وج دہاتی ایہتف ںیہ یک تنس وک ڑکپے روہ افر اےس وناذج (ڈاڑوھں)
ےسوفحمظڑکپرکروھکافردنیںیمےئناومراکنےنلےسےتچبروہویکہکنرہیئنزیچدبتعےہافررہدبتعرمگایہےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،فدیلنبملسم،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،رضحتدبعارلنمحنبرمعفایملسلافررجحنبرجحدفونں
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنسوکالزؾڑکپےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1199

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،اب ٩جزیح ،س٠امی ٪ابً ،٩تی ،ٙك ٙ٠ب ٩حبیب حٗ ،ٕ٨یص ،حرضت ًبذاہلل ب٣ ٩شٌود رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ ٧بي ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس ٥٠سے

ٔی ٩ِ ًَ ٙكَ ِٙٔ ٠بِ َٔ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ی ٌِنٔي ابِ ًََ ٩ت ٕ
و ٪ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
َٗ ِی ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََ َصَ ٠
َک ا ِ٤ُ ٟت َ َِّ ٨ل ٌُ َ
دسمد،ییحی،انبرجحی،امیلسؿانب،قیتع،قلطنببیبحفنح،سیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنعیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک آاگہ روہ ابتہ ف ربابد وہےئگ ڑگھجےن افر ثحب فرابہثح رکےن فاےل نیت رمہبت ہی

اراشدرفامای۔
رافی  :دسمد ،ییحی  ،انب رجحی ،امیلسؿ انب ،قیتع ،قلط نب بیبح فنح ،سیق ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اابتعتنسیکرطػالبےنفاےلیکتلیضف
ابب  :تنساکایبؿ
اابتعتنسیکرطػالبےنفاےلیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1200

راوی  :یحیي ب ٩ایوب ،اس٤اًی ١اب ٩جٌرفًَ ،لء ابً ٩بذاٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ سے

رف َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ا ََِ ٌَ ٟل ُئ َی ٌِنٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
َ ١ی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ک
 ١أ ُ ُجورٔ ََ ٩ِ ٣تب ٔ ٌَطُ ََ یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
اَٟ ٪طُ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ ِٔ ٣ث ُ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢د ًَا إلٔ َي ص ُّذی ک َ َ
ک ٔ ٩ِ ٣آثَا ٔ٣ض ٔ َِ ٥ط ِیئّا
 ١آثَاَ ٩ِ ٣َ ٔ ٦تب ٔ ٌَ ُط ََ َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔث ِ ِٔ ٣ٔ ٥ث ُ
ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُجورٔص َِٔ ٥ط ِیئّا َو ََ ٩ِ ٣د ًَا إلٔ َي َؿ ََل َٕ ٟة ک َ َ

ییحینباویب،اامسلیعانبرفعج،العءانبدبعارلنمح ،،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل اعتیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجصخشےندہاتییکرطػالبایوتاےسارجےلماگاسیکاابتعرکےنفاولںےکرباربارجابںیوطرہک
اؿلمعرکےنفاولںےکارج ںیمھچکیمکفاعقہنوہیگافرسجےنرمگایہیکرطػالبایوتاےسرمگایہرپےنلچفاولںاکیھبانگہےلم
اگنکیلاؿرمگاوہںےکانگہںیمھچکیمکہنوہیگ۔
رافی  :ییحینباویب،اامسلیعانبرفعج،العءانبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اابتعتنسیکرطػالبےنفاےلیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1201

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،حرضت ًا٣ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩سٌیذ اپ٨ے واٟذ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ًِوَ َ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن فٔي ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ُج ِز ّ٣ا ََ ٩ِ ٣سأ َ َ ٩ِ ًَ ٢أَ ِ٣ز ٕ ٥َِ ٟیُ ََح َِِّّ ُ ٓ ٦
ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ِٔ ٣َ ١شأ َ َٟتٔطٔ
ََح ََ ًََّ ٦ي ا٨َّ ٟا ٔ
امثعؿ نب اوبہبیش ،ایفسؿ ،زرہی ،رضحت اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دیعس اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاملسمونںںیمےسڑبارجمؾرجؾےکاابتعرےسفہصخشےہسجےنیسکاےسیاعمہلمےکقلعتموساؽایک
وجرحاؾںیہناھتسپولوگںرپاسےکوساؽرکےنیکفہجےسرحاؾوہایگ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،ایفسؿ،زرہی،رضحتاعرمریضاہللاعتیلہنعنبدیعساےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتلیضفاحصہباکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
اتلیضفاحصہباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1202

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اسود بً ٩ا٣زً ،بذاٌٟزیز ب ٩ابوس٤٠ہً ،بیذاہلل٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َو ُد بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
اب أ ٨َّ ٟب ِّي
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ُ٘و ُ ٢فٔي َز َ ٩ٔ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ن ٌِ ٔذ ُ ٢بٔأبَٔي بَ ِْکٕ أَ َح ّذا ث ُ ََّ ٤َ ًُ ٥ز ث ُ َِّ ًُ ٥ث ََ ٤
ا ٪ث ُ ََّ٧ ٥تَُِ ُک أَ ِػ َح َ
 ١بَ ِی َُ ٨ض ِ٥
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠نَُٔا ٔؿ ُ

امثعؿ نب اوبہبیش ،اوسد نب اعرم ،دبعازعلسی نب اوبہملس ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمےتہکےھتہکمہرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےکرباربیسکوکںیہنرکےتےھترھپ
رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ربارب یسک وک ںیہن رکےت ےھت رھپ اس ےک دعب مہ ااحصب ایبنل وک وھچڑ دےتی ےھت اؿ ںیم آسپ
ںیمیسکوکتلیضفںیہندےتیےھت۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،اوسدنباعرم،دبعازعلسینباوبہملس،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اتلیضفاحصہباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1203

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،سا ٥ٟبً ٩بذاہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢سا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ إ ٔ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ُة َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

 ١أ ُ َّٔ ٣ة أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َذ ُظ أَبُو بَ ِْکٕ ث ُ َّ٤َ ًُ ٥زُ ث ُ َِّ ًُ ٥ث َ٤ا ُ٪
َن ُ٘و َُ ٢و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٌَّي أَٓ َِـ ُ
َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥أَ ِج ٌَٔ٤ي َن
ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انبَھاب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکایحتہبیطںیممہولگاہکرکےتےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسیکاتمےکالضفرتنیااسنؿیبنیلصاہلل

ہیلعفآہلفملساؿےکدعباوبرکبریضاہللاعتیلہنعںیہرھپرمعافرفؼریضاہللاعتیلہنعرھپامثعؿریضاہللاعتیلہنعںیہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انبَھاب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اتلیضفاحصہباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1204

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،سا ٥ٟبً ٩بذاہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا َجا ٔ ٍُ ٣بِ ُ ٩أَبٔي َرا ٔط ٕذ َح َّذث َ َ٨ا أَبُو َی ٌَِّ َي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ ابِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََّ ٔٔ ٨یةٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
یت أَ ِ٪
ض َْي ِ َْ َب ٌِ َذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ِْکٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ َّ٤َ ًُ ٥زُ َٗا َ ٢ث ُ َّٔ َْ ٥ظ ُ
ْٔلَبٔي أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ

أَُٗو َ ٢ث ُ َََّ ٓ ٩ِ ٣َ ٥ی ُ٘و َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٪ت ث ُ َّ ٥أََ ِ ٧ت یَا أَبَةٔ َٗا َ٣َ ٢ا أََ٧ا إ ٔ ََّ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اجعم نب اوبرادش ،اوبیلعی ،رضحت دمحم نب اہیفنحل (وج رضحت یلع ےک اصزبحادے ںیہ) رفامای ہک ںیم ےن اےنپ
فادل ےس رعض ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ضعب ولوگں ںیم بس ےس زایدہ الضف افر رتہب وکؿ ںیہ؟ رضحت یلع
ریض اہلل اعتیلہنع ےن رفامایہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیلہنع ،اوہنں ےن اہک ںیم ےن رعض ایک رھپ وکؿ؟ رفامایرضحترمع ریض
اہلل اعتیل ہنع۔ دمحم نب اہیفنحل ےتہک ںیہ ہک رھپ ےھجم ہی دخہش وہا ہک ںیم وہکں رھپ وکؿ؟ وت آپ (یلع ریض اہلل اعتیل ہنع) ںیہک ےگ ہک
رضحتامثعؿاسےیلںیم ےناہکہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفونںےک دعبالضفںیہ؟اےریمےااباجؿوترفامایہک
ںیموتںیماملسمونںںیمےساکیآدیموہں۔
رافی  :ادمحنباصحل،ہسبنع،ویسن،انبَھاب،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اتلیضفاحصہباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1205

راوی ٣ :ح٤ذب٣ ٩شٜين٣ ،ح٤ذ َفیابي ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن سٔیا ٪ثوری

اَ ٪ی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ز ًَ َ ٥أَ ًَّ ٔ ٠ًَ ٪یا ًََِ ٠یطٔ َّ
ا٪
اٟش ََل ٦ک َ َ
رف َیاب ٔ َّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسٔ َِی َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ا ِِ ٔ ٟ
یَ ٩واْلِ َ ِن َؼ َار َو َ٣ا أ ُ َرا ُظ َیزِ َت ٔٔ ٍُ َُ ٟط ََ ٍَ ٣ص َذا ًَ َ ١ْ ٤إلٔ َي َّ
ئ
أَ َح َّ ٙبٔا ِٟو ٔ ََ َی ٔة ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َٓ َ٘ ِذ َْ َّلأ َأَبَا بَ ِْکٕ َوًُ ََ ٤ز َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
اٟش َ٤ا ٔ
دمحمنبنیکسم،دمحمرفاییبےتہکںیہہکںیمےنایفسؿوثریےسانسفہرفامےتےھتہکسجصخشاکہیایخؽوہہکرضحتیلعریضاہلل
اعتیلہنع،رضحاتنیخیش (دصقیفرمعریضاہللاعتیل ہنع)ےسزایدہقحتسمےھت الختف ےکاسےنطلغ افراطخاکر رہھٹاایرضحت
اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع افر امتؾ اہمرجںی ااصنر احصہب وک افر ںیم ںیہن اتھجمس ہک اےسی صخش ےک اس
ااقتعدےکابفوجداساکوکیئلمعآامسؿیکرطػااھٹایاجےئینعیاےسیصخشےکوتاامعؽیھبوبقؽہنوہںےگ۔
رافی  :دمحمنبنیکسم،دمحمرفاییبےتہکںیہہکںیمےنایفسؿوثری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اتلیضفاحصہباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1206

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارضٗ ،بیؼہً ،باد ب ٩اٟش٤اک ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن سٔیا ٪ثوری

اَّ ٪
یؼ ُة َح َّذثَ َ٨ا ًَبَّا ْد َّ
اٟث ِور َّٔی َی ُ٘و ُ ٢ا ُِ ٟخ ََٔ٠ا ُئ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
اٟش َّ٤ا ُک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسٔ َِی َ
ض َح َّذثَ َ٨ا َٗب ٔ َ

َْ َِ ٤ش ْة أَبُو بَ ِْکٕ َو ًُ َ٤زُ َو ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ًََّ ٔ ٌّي َو ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ض ِ٥
دمحمنبییحینبافرس،ہصیبق،ابعدامسکےتہکںیہہکںیمےنایفسؿوثریےسانسہکافلخءاپچنںیہ۔رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع،
رضحترمعریضاہللاعتیلہنع،رضحت امثعؿریضاہللاعتیلہنع،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع،رضحترمعنبدبعازعلسیریضاہلل
اعتیل ہنع افلخء رادشنی احصہب ںیم ےس اچر یہ ےھت۔ رمع نب دبعازعلسی وک اؿ ےک فرع فوقتی ،دعؽ فااصنػ افر اابتع تنس یک فہج
ےسافلخءںیماشلمرکایلایگ
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،ہصیبق،ابعدنباامسلکےتہکںیہہکںیمےنایفسؿوثری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الختفاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1207

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض۔ ًبذاٟززا٣ ،ٚح٤ذ٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل ،ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ َٛتَب ِ ُت ُط َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔطٔ َٗا َ ٢أَ َََََِْ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩یَ ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّذ ُث أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَي إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ

اٟش ٩ُ ٤وا َِ ٌٟش ُ َ
َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي أَ َری َّ
و ٪بٔأَیِذٔیض ٔ َِٓ ٥ا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثَُٔ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ ُّ١
اض َی َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ُه َّّ ٠ة َی ِٔ ٨ل ُ
َٓ ١أ َری اَ ٨َّ ٟ
ٕ َٔ ٨ِ ٣ضا َّ ِ َ َ
اػ َّل َّٔ ٩ِ ٣
آَخ ٓ ٌََ ََل بٔطٔ
َوأَ َری َسب َ ّبا َو ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ق َٓأ َ َر َ
ئ إلٔ َي اْلِ َ ِر ٔ
اک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َْ ِذ َت بٔطٔ ٓ ٌَََِ ٠و َت بٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ َْ َذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
آَخ َٓا ِن َ٘ َل ٍَ ث ُ َُّ ٥و ٔػ َََ ٌََ ٓ ١ل بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِْکٕ بٔأبَٔي َوأُم ِّي ََ ٟت َذ ًَنِّي
آَخ ٓ ٌََ ََل بٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ َْ َذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
ث ُ َّ ٥أَ َْ َذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
ٕ َّٔ ٩ِ ٣
ِقآ ُٟٔ ٪یُ ُ٨ط َو َح ََل َوتُطُ
ٓ َََأُ ًََ ِّ َََ َّ ٧ضا َٓ َ٘ا َ ٢ا ًَِ ُ َِصَا َٗا َ ٢أَ َّ٣ا ُّ
اٟو َُّ ٠ة َٓو َُُّ ٠ة ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وأَ َّ٣ا َ٣ا یَ ِٔ ٨ل ُ
اٟش َِ ٩ٔ ٤وا َِ ٌَ ٟش ُٔ َٓ ١ض َو ا ِِ ُ ٟ

َّ ٩ِ ٣ٔ ١
ِقآ َٔ ٪وا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ ُُّ ٨ِ ٣ٔ ١ط َوأَ َّ٣ا َّ
ق
اٟش َب ُب ا َِ ٟو ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ إلٔ َي اْلِ َ ِر ٔ
اػ ُ
َوأَ َّ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثَُٔ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ ُُّ َٓ ١ض َو ا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثَُٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ِ
ِ
آَخ ٓ ََی ٌُِ٠و بٔطٔ
َٓ ُض َو ا َِ ٟح َُّّ ٙأ ٟذی أََ ِ ٧ت ًََِ ٠یطٔ َتأ ِ ُْ ُذ بٔطٔ َٓ ُی ٌِٔ٠ی َ
ک اہللُ ث ُ ََّ ٥یأ ُْ ُذ بٔطٔ َب ٌِ َذ َک َر ُج ََْ ٓ ١ی ٌُِ٠و بٔطٔ ث ُ ََّ ٥یأ ُْ ُذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
ِ
ُ َٟ ١ط ٓ ََی ٌُِ٠و بٔطٔ أَ ِی َر ُسو َ ٢اہللٔ َُ ٟت َح ِّذثَنِّي أَ َػ ِب ُت أَ ِ ٦أَ ِْ َلأ ِ ُت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ ِب َت َب ٌِ ّـا
وػ ُ
آَخ َٓ َی ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ث ُ َّ ٥یُ َ
ث ُ َّ ٥یَأ ُْ ُذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
َوأَ ِْ َلأ ِ َت َب ٌِ ّـا َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ َِش ُِ ٤ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُ ٟت َح ِّذثَنِّي َ٣ا َّأ ٟذی أَ ِْ َلأ ِ ُت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ََ ٥َ ٠ت ِ٘ ٔش ِ٥

دمحم نب ییحی نب افرس۔ دبعارلزاؼ ،دمحم ،رمعم ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر ےنہک اگل ہک اے کشیب
ںیم ےن رات وک (وخاب) ںیم داھکی ہک اکی ارب ےہ سج ںیم ےس یھگ افر دہش کپٹ راہ ےہ سپ ںیم ولوگں وک داتھکی وہں ہک اہھت
الیھپےئ وہےئ ںیہ ھچک زایدہ ےنیل فاےل ںیہ افر ھچک مک ےنیل فاےل ںیہ افر ںیم ےن داھکی ہک اکی ریس آامسؿ ےس زنیم کت چنہپ ریہ
ےہ رھپ ںیم ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ وک داھکی آپ ےن اس ریس وک ڑکپا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افرپ
رشتفیےلےئگ رھپاےسدفرسےصخش ےنڑکپاافرفہ یھباسےکذرہعی ےسافرپ ڑچھایگرھپ اکیرسیتے صخش ےناےسڑکپا
افر فہ یھب اس ےک ذرہعی افرپ الچ ایگ رھپ اکی وچےھت صخش ےن اےس ڑکپا وت فہ وٹ ٹ یئگ نکیل رھپ لم یئگ افر فہ صخش یھب افرپ الچ ایگ
رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن (ہی نس رک) رفامای ہک ریمے امں ابپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ رپ رقابؿ وہں ای روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمااجزتدںیوتںیمرضفراسوخابیکریبعترکفںاگآپےن رفامایہکریبعتایبؿرکفوتاوہنںےن رفامای
ہکاہجںکتاربےکڑکٹےاکقلعتےہوتفہاالسؾاکاسہیافراربےہافراسںیمےسوجیھگافردہشکپٹراہےہرقآؿدیجمےہاسیک
رنیم (یھگ) اھٹمس (دہش) وج مک افر زایدہ ےنیل فاےل ںیہ اؿ ےس رماد فہ صخش ےہ وج رقآؿ افر اس ےک ولعؾ وک تہب زایدہ احلص
رکےتںیہہکافروجرقآؿرکمیوکاحلصرکےتںیہہکافراہجںکتآامسؿےسزنیمکتیکریساکقلعتےہوتاسےسرمادفہقح
ےہسجرپآپںیہےسجآپےنڑکپاوہاےہسپاہللآپوکااھٹںیلےگرھپآپےکدعباکیصخشاسریسوکاھتؾےلاگوتفہیھب
ا ھٹاجےئاگرھپاکیدفرساآدیماےساھتےماگوتفہیھباھٹاجےئاگرھپاکیرسیتاصخشاسریسوکاھتےماگفہوٹٹاجےئیگرھپ
اسےکےلالمدیاجےئیگوتفہیھباھٹاجےئاگ۔ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپےھجمرضفرالتبںیئ ہکںیم ےنحیحص اہک ،ای
یطلغ یک؟ آپ ےن رفامایہک مت ےن ھچکدرتس اہک افر ھچک یطلغ یک۔ وت دصقی اربک ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک اے اہلل ےک روسؽ
ںیممسقااھٹاتوہںہکآپ ےھجمرضفرالتبںیئےگہک ںیم ےنایک اطخیک؟ یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک مسقتماھکؤ۔ افر
مسقاھکےنیکوصرتںیمرضفریوہاجاتےہالتبانہکبجالتباناہللےکمکحےکالخػاھتاسےیلرفامایہکمتمسقتماھکؤ۔

رافی  :دمحمنبییحینبافرس۔دبعارلزاؼ،دمحم،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1208

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض٣ ،ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،س٠امی ٪بٛ ٩ثيَ ،زہزیً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل ،حرضت ابً ٩باض رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ض َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗا ََٓ ٢أبََي أَ ِ ٪یُ ِخَ ٔ ََ ُظ
اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دمحم نب ییحی نب افرس ،دمحم نب ریثک ،امیلسؿ نب ریثک ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس یہی دحثیایبؿ رکےت ںیہ ہکاس ںیم رفامای ہک وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اوبرکب ریض اہلل
اعتیلہنعیکیطلغالتبےنےسااکنرایک۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دمحمنبریثک،امیلسؿنبریثک،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعوضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1209

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ بً ٩بذاہلل انؼاری ،اطٌث ،حش ،٩حرضت ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّ
َ
َ
َ
ْک َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثني َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ اْلِ ِن َؼار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا اْلِ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔي بَ ِ َ
َات یَ ِوَ ٩ِ ٣َ ٕ ٦رأَی ُٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ر ِؤیَا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١أََ٧ا َرأَیِ ُت َٛأ َ َّ٣ٔ ٪یزَاّ٧ا َ٧زَ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٢
ئ ٓ َُوزَٔ ِ ٧ت
اٟش َ٤ا ٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذ َ
أََ ِ ٧ت َوأَبُو بَ ِْکٕ ََف َج ِح َت أََ ِ ٧ت بٔأبَٔي بَ ِْکٕ َو ُوز َٔ٤َ ًُ ٪زُ َوأَبُو بَ ِْکٕ َ َ
َف َجحَ ًُ َ٤زُ ث ُ َُّ ٥رٓ ٔ ٍَ ا ِٔ٤ٟیزَا ُ٪
َف َجحَ أبُو بَ ِْکٕ َو ُوز َٔ٤َ ًُ ٪زُ َو ًُ ِث َ٤ا َُ َ ٪
َ
َ
َ َ
ِْکاص َٔی َة فٔي َو ِجطٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َفأیِ َ٨ا ال َ َ
َ
دمحمنبینثم،دمحمنبدبعاہللااصنری،اثعش،نسح،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک یبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اکی رفز رفامای ہک مت ںیم ےس یسک ےن وخاب داھکی ےہ ہک اکی صخش ےن اہک ںیم ےن وخاب داھکی ےہ فہ ہی ہک وگای اکی
زیماؿےہوجآامسؿےسارتیےہاسںیمآپوکافراوبرکبریضاہللاعتیلہنعوکفزؿایکایگوتآپرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع
رپاھبریاثتبوہےئ(آپ اک ڑلپاکھجایگ) رھپرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع افر رضحترمعریضاہللاعتیل ہنع وکفزؿایک ایگ وت
رضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعاکڑلپااھبریوہایگرھپرضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنعافررضحترمعریضاہللاعتیلہنعاکفزؿایک
ایگ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اک ڑلپا اھبری وہ ایگ رھپ اس ےک دعب زیماؿ ااھٹیل یئگ سپ مہ ےن روسؽ اہلل ےک رہچہ رابرک رپ
انوگاریےکارثاتدےھکی۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبدبعاہللااصنری،اثعش،نسح،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1210

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادًَّ ،ي ب ٩زیذ ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اپ٨ے واٟذ

َ
ْک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔي بَ ِ َ

َاس َتا َئ ََ ٟضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذ َ
ِْکاص َٔی َة َٗا َِ ٓ ٢
ِک َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َات یَ ِو ٕ ٦أَ ُّیَ ٥ِ ُٜرأَی ُر ِؤ َیا ٓ ََذ َ َ
ِک ال َ َ
ک ََ ٩ِ ٣یظَ ا ُئ
ک َٓ َ٘ا َََٔ ْ ٢ل َٓ ُة ُ٧بُ َّوة ٕث ُ َّ ٥یُ ِؤت ٔي اہللُ ا َِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِنٔي ٓ ََشائ َ ُط ذََ ٔ ٟ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،یلع نب زدی ،رضحت دبعارلنمح نب اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرفزرفامایمتںیمےسیسکصخشےنوخابداھکیےہ؟آےگذموکرہابالدحثیایبؿایکنکیلاس
دحثیںیموضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانوگاریاکذرک ںیہنرفامایہکلبہیوخابوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکنیگمغ
رکایگینعیآپوکرباوسحمسوہاافرآپےنرفامایہکفہوبنتیکالختفیکوہیگرھپاےکسدعباہللاعتیلےسجاچےہاگکلماطعرکے
اگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،یلعنبزدی،رضحتدبعارلنمحنباوبرکبہریضاہللاعتیلہنعاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1211

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا٣ ،٪ح٤ذ ب ٩رحب ،زبیذی ،اب ٩ط٬اب٤ً ،زب ٩اباً ٪ث٤ا ،٪حرضت جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیذ ِّٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔ
ا ٪بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
اب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبَ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ َ ٩
ا ٪یُ َح ِّذ ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُر َٔی َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟح أَ َّ ٪أَبَا بَ ِْکٕ َ ٔ ٧یم ب ٔ َز ُسو ٔ٢
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٔ ٧یم ًُ َ٤زُ بٔأبَٔي بَ ِْکٕ َوَ ٔ ٧یم ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بٔ ٌُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َٓ َ٤َّ ٠ا ٗ ُِ٨َ ٤ا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َف ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َّ٣ا َت َُّ ٨و ُن َب ٌِـٔض ٔ ِ ٥ب ٔ َب ٌِ ٕف َٓ ُض ُِ ٥و ََةُ َص َذا اْلِ َ ِ٣ز ٔ َّأ ٟذی
َو َس َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠ا أَ َّ٣ا اَّ ٟز ُج ُ
 ١اٟؼَّ أ ٟحُ َ َ

َّ
َّ
ا٪
ِکا ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩أَبَ َ
َب ٌَ َث اہللُ بٔطٔ َ٧ب ٔ َّیطُ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص َو ُط ٌَ ِی ْب َ ٥َِ ٟی ِذ ُ َ

رمعفنبامثعؿ،دمحمنبرحب،زدیبی،انبَھاب،رمعنباابؿامثعؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعایبؿ رکےتںیہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت اراشد رفامای ہک آج یک رات اکی رمد اصحل وک (وخد وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس) وک داھکایایگ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیلہنع وک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت اکٹلای ایگ افر رمع ریض اہلل اعتیل
ہنع وک اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسھت اکٹلای ایگ افر امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع وک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسھت اکٹلای ایگ۔
اجربریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکمہولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساےھٹمہےناہکہکآسپںیمہکاہجںکت
رمداصحلاکقلعتےہوتفہروسؽارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوخدیہںیہ افروجضعبوکضعبےکاسھتاکٹلایایگےہوتفہ (وضحرےک
دعب) اس اکؾ ےک ذہم دار ںیہ سج ےک اسھت اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اجیھب ےہ۔ اامؾ اوبداؤ رفامےت ںیہ ہک اس
دحثیوکویسنافربیعشےنیھبرفاتیایکےہنکیلدفونںےنرمعفنباابؿنبامثعؿاکذترکہںیہنایک۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،دمحمنبرحب،زدیبی،انبَھاب،رمعنباابؿامثعؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1212

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنئً ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،اطٌثً ،بذاٟزح ،٩٤حرضت س٤زہ ب ٩ج٨ذب

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ
َ
ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨ذ ٕب أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي َرأَیِ ُت َٛأ َ ََّ ٪د ِّ ٟوا ُدل ِّ َي َّٔ ٩ِ ٣
یضا
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٓ َحا َئ أَبُو بَ ِْکٕ َٓأ َْ َذ بٔ ٌَ َزاٗ ٔ َ
َ
َ
َْش َب َحتَّي
یضا ٓ َ ٔ
یضا ٓ َ ٔ
َٓٔ
َْش َب َحتَّي َت َـ َّ ٍَ ٠ث ُ ََّ ٥جا َئ ًُ ِث َ٤ا َُٓ ٪أ َْ َذ بٔ ٌَ َزاٗ ٔ َ
رش ّبا َؿٌٔیّٔا ث ُ ََّ ٥جا َئ ًُ َ٤زُ َٓأ َْ َذ بٔ ٌَ َزاٗ ٔ َ
َْش َب ُ ِ

َ
یضا َٓاَ ِ ٧تظَ َل ِت َواَ ِ ٧ت َـحَ ًََِ ٠یطٔ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِی ْئ
َت َـ َّ ٍَ ٠ث ُ ََّ ٥جا َئ ًََّ ٔ ٌّي َٓأ َْ َذ بٔ ٌَ َزاٗ ٔ َ
دمحم نب ینثم ،افعؿ نب ملسم ،امحد نب ہملس ،اثعش ،دبعارلنمح ، ،رضحت رمسہ نب دنجب ےس رمفی ےہ ہک اکی صخش ےن اہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنوخابداھکی ہکوگایاکیڈفؽآامسؿرپاکٹلایایگسپرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعآےئ
وت اوہنں ےن اس ڈفؽ ےک انکرے ڑکپ رک وھتڑا اس یپ ایل رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رشتفی الےئ وت اوہنں ےن اس ےک
انکرےڑکپے افر اانت ایپہک ٹیپ رھبایگ رھپ رضحتامثعؿآےئ وت اوہنں ےن اس ےک انکرےڑکپے افر اہیںکت ہک ریس وہےئگ
رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتیلہنعرشتفی الےئ وت اوہنں ےناس ےک دفونں انکرے ڑکپے وت فہ ڈفؽ لہ ایگ اس ےک اپین ےکھچک
ےٹنیھچرضحتیلعرپزپےئگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،افعؿنبملسم،امحدنبہملس،اثعش،دبعارلنمح،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1213

راوی ًَّ :ي ب ٩س ١٬رَّ٣ي ،وٟیذ ،سٌیذبً ٩بذاٌٟزیزٜ٣ ،حو٢

وَّ ٦
اٟظ َا٦
اٟز ُ
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َح َّذث َ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو َٕٗ ٢ا ََ َٟ ٢ت َِ ُ ٤
ْخ َُّّ ٪
ا٪
أَ ِر َبٌٔي َن َػ َبا ّحا ََ یَ ِ٤تََ ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٔ ٨ضا إ ٔ ََّ د ٔ َِ ٣ظ ََ ٙو ًَ ََّ ٤
َ
یلع نب ھل ریلم ،فدیل ،دیعسنب دبعازعلسی ،وحکمؽ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک رضفر ابورضفر الہ رفؾ کلم اشؾ ںیم
اچسیلرفزکتےسھگرںیہےگافردقشمفامعؿےکالعفہوکیئرہشاؿےسوفحمظںیہنوہاگ۔
َ
رافی  :یلعنب ھلریلم،فدیل،دیعسنبدبعازعلسی،وحکمؽ

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

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1214

راوی ٣ :وسي بً ٩ا٣ز ٣زی ،وٟیذ ًبذاٌٟزیز ب ٩اٌَٟلء ٛہتے ہیں ٛہ ا٧ہوں ےن ابواًَیص ًبذاٟزح ٩٤ب ٩س٤٠ا٪

ئ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا اْلِ َ ًِ َی ٔص ًَ ِب َذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ٩
وسي بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕا ِ٤ُ ٟز ُِّّی َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اَ ٪ی ُ٘و َُ ٢س َیأتِ ٔي َْ ٔ ٠٣ک ُٔ٠٣ُ ٩ِ ٣و ٔک ا َِ ٌَ ٟح َٔ ٥یوِ َضزُ ًََّ َي ا َِ ٤َ ٟذائ ٔ ٔ ٩ک ُ َِّ ٠ضا إ ٔ ََّ د ٔ َِ ٣ظ َٙ
َسَ ٤َِ ٠
ومیس نب اعرم رمی ،فدیل دبعازعلسی نب االعلء ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن اوباالغتس دبعارلنمح نب املسؿ ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک نع
رقبیمجعےکابداشوہںںیمےساکیابداشہوپرےدمانئ رپاغبلآاجےئاگوساےئ دقشمےک۔اسےسرمادیھبرفؾاکابداشہ
ےہ۔
رافی  :ومیسنباعرمرمی،فدیلدبعازعلسینباالعلءےتہکںیہہکاوہنںےناوباالغتسدبعارلنمحنباملسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1215

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،بزد ،ابوًَلءٜ٣ ،حو٢

ئ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٢أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذث َ َ٨ا بُزِ ْد أَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َِ ٣و ٔؿ ٍُ ُٓ ِش َلا ٔن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن فٔي ا ََِ ٤َ ٟلح ٔٔ ٥أَ ِر ْق ُی َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ا ُِِ ٟوكَ ُة
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،ربد ،اوبالعء ،وحکمؽ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہنتف افر ڑلاویئں ےک فتق
ںیماملسمونںاکہمیخاسزنیمںیموہاگےسج،،وغہط،،اہکاجاتےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،ربد،اوبالعء،وحکمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1216

راوی  :ابوهرف ًبذاٟشَل ،٦جٌرفً ،وٖ ٩ً ،ابي ج٤ی٠ہ

رف ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو هَ َرفٕ ًَ ِب ُذ َّ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪ذ اہللٔ
ٖ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟححَّا َد َی ِخ ُل ُب َوص َُو َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٣َ ٪ث َِ ًُ ١ث ََ ٤
اٟش ََلَ ٔ ٦ح َّذث َ َ٨ا َج ٌِ َ ْ

ُ
ک إلٔ َ َّي َو َُ ٣ل ِّضزُ َک ٔ٩ِ ٣
ک َو َرآ ٔ ٌُ َ
َرس َصا إٔذِ َٗا َ ٢اہللُ َیا ً َٔیسي إِِّٔي َُ ٣ت َو ِّٓی َ
ِق ُؤ َصا َو ُیٔ ِّ ُ
َقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َی ِ َ
ََ ٤َ ٛث َٔٔ ً ١یسي ابِ ٔ٣َ ٩زِ َی َ ٥ث ََّ َ ٥
یَ َٛ ٩رفوا ُی ٔظيَُ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ب ٔ َی ٔذظ ٔ َوإلٔ َي أَصِ َّٔ ١
َّ
اٟظأ ٦
أ ٟذ َ ُ
اوبرفظ دبعاالسلؾ ،رفعج ،وعػ ،نع ایب ہلیمج ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اجحج نب ویفس وک ہبطخ دےتی
وہےئ انسہکفہہہکراہ اھتہکامثعؿ(نبافعؿ)یک لاؽاہللاعتیل ےکزندکیایسی ےہ یسیجہکٰیسیع نبرممییک  لاؽرھپاسےن ہی
آتی زپیھ فہ اےس زپاتھ یھب اجات افر اس یک ریسفت یھب رکات اجات۔ اذ اقؽ اہلل ای ٰیسیع این وتمفیک۔ بج اہک اہلل ےن اے ٰیسیع کشیب
ںیممتوکفافتدےنیفاالوہںافریفااحلؽںیممتوکاینپرطػااھٹےئا اتوہںافرمتوکاؿولوگںےساپکرکےنفاالوہںوجرکنم
وہں۔ (رضحت امثعؿ ریض اہلل ےک اقولتں اک یھب تہب یہ رخاب وہا افر فہ زنیم رپ اہنتی ذتل فوخاری ےک اسھت رمے ،اجحج
اسآتیےکزپےنھےسرامریرطػافرالہاشؾیکرطػااشرہرکراہاھت۔

رافی  :اوبرفظدبعاالسلؾ،رفعج،وعػ،نعایبہلیمج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1217

راوی  :اسحا ٚب ٩اس٤اًی ١كاٟ٘اِي ،ز٫يَ ب ٩رحب ،جزیزِ٣ ،يَہ ،ربیٍ بْ ٩اٟذ اٟـبي

َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََّ ١
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ بِ ٔ٩
اٟلا ََ٘ ٟاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّذثَ َ٨ا ُز َصيَُِ بِ ُِ َ ٩
َْإ ٔ ٟذ َّ
ِک ُِ ٠َ ًَ ٦یطٔ أَ ِٔ٠َْ ٦ی َٔ ُت ُط فٔي أَصِٔ٠طٔ
اٟـ ِّب ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟحح َ
َّاد َی ِخ ُل ُب َٓ َ٘ا َ ٢فٔي ُْ ِلبَتٔطٔ َر ُسو ُ ٢أَ َح ٔذ ُ ٥ِ ٛفٔي َحا َجتٔطٔ أَ ِ َ

ک َُ ٌَ ٣ض َِ ٥زا َد إ ٔ ِس َح ُ ٙفٔي
ک َْل ُ َجاص َٔذَ َّ ٧
ک َػ ََل ّة أَبَ ّذا َوإ ٔ َِ ٪و َج ِذ ُت َٗ ِو ّ٣ا یُ َحاصٔ ُذوَ َ ٧
َٓ ُُِ٘ ٠ت فٔي َن ِٔ ٔسي ِهَّلِل ًََّ َ َّي أَ ََّ أ ُ َػَّ َِّي َْ َِ َٔ ٠
َحذٔیثٔطٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َت َ ١فٔي ا َِ ٟح َ٤ا ٔج َٔ ٥حتَّي ُٗتٔ َ١
ااحسؼنباامسلیععااقلین،زریہنبرحب،رجری ،ریغہ،رعیبنباخدلالصبیےتہکںیہہکںیمےناجحجنبویفسوکہبطخدےتیوہےئ

اہک فہ ہہک راہ اھت ہک اےنپ ہبطخ ںیم ہک مت ںیم ےس یسک اکی اقدص وک وج اس یک رضفرت وپری رکےن ںیم اگل وہ فہ زایدہ زعمز ےہ ای فہ
صخش وج اس ےکرھگفاولں یک ربخریگی ںیم اگل وہ؟سپ ںیم ےن اےنپدؽ ںیم اہکہک اہلل اک ھجم رپ قح ےہہکآدنئہ ریتے ےھچیپیھبک
امنزںیہنزپوھںاگافرارگںیمےنوکیئایسیامجتعاپیئوجریتےاسھتاتقؽرکےوتںیمرضفراؿےکاسھتھجتےساہجدرکفں
اگ۔ااحسؼنباامسلیعےناینپرفاتیںیمہیااضہفایکےہہکاخدلصتبیےنامجمجیکڑلایئںیماتقؽایکاہیںکتہکدیہشوہےئگ۔
رافی  :ااحسؼنباامسلیععااقلین،زریھنبرحب،رجری ،ریغہ،رعیبنباخدلالصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1218

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،ابوبْکً ،اػ٥

َّ
اس َت َل ٌِت ُِ٥
ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِْکٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟححَّا َد َوص َُو ًََّ َي ا َِ ٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟی ُ٘و ُ ٢ات ُ٘وا اہللَ َ٣ا ِ
اض أَ ِ٪
َِ ٟی َص ٓ َٔیضا َِ ٣ث َ٨ؤیَّ ْة َوا ِس ٌَُ ٤وا َوأَكٔی ٌُوا َِ ٟی َص ٓ َٔیضا َِ ٣ث َ٨ؤیَّ ْة ْٔلَ ٔ٣يَ ٔ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَ ِب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َواہللٔ َِ ٟو أَ َِ ٣ز ُت اَ ٨َّ ٟ

رض
َْخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣بَ ٕ
ْخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣بَ ٕ
اب ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
آَخ ََ ٟح َِّ ٠ت لٔي د ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وأَ َِ ٣واُ ُٟض َِ ٥واہللٔ َِ ٟو أَ َْ ِذ ُت َرب ٔ َ
َی ِ ُ
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ ٓ َ َ
اب َ َ
یٌ َة ب ٔ َُ َ ٤
َ
َقائ َ َتطُ ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذ اہللٔ َواہللٔ َ٣ا ه ٔ َي إ ٔ ََّ َر َجزْ َٔ ٩ِ ٣ر َجز ٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ََ َ َٟ
ک لٔي ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َح ََل َّ َو َیا ًَ ٔذیزٔی ِٔ ًَ ٩ِ ٣بذٔ ص َُذیِ َٕ ١یزًُِ ُ ٥أ ََّ ٔ ٪

َ
اب َ٣ا أَِ٧زَََ ٟضا اہللُ ًََّ َي َ٧ب ٔ ِّیطٔ ًََِ ٠یطٔ َّ
ئ َیزِ ًُ ُ ٥أَ َح ُذص ُِ ٥أَُ َّ ٧ط َی ِزمٔي بٔا َِ ٟح َحز ٔٓ ََی ُ٘و ُ ٢إلٔ َي أَ ِ٪
اٟش ََلَ ٦و ًَ ٔذیزٔی َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
رع ٔ
اْلِ ِ َ
َی َ٘ ٍَ ا َِ ٟح َحزُ َٗ ِذ َح َذ َث أَ ِْ ٣ز ٓ ََواہللٔ َْل َ َد ًَ َُّ ٨ض ِ ٥کَاْلِ َ ِٔ ٣ص َّ
ِکتُ ُط ََ ِ ٔ ٟأ ًِ َٔ ٤ع َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا َواہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط
اٟذابٔز ٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ِ
دمحمنبالعء،اوبرکب،اعمصرفامےتںیہہکںیمےناجحجوکربنمرپہیےتہکوہےئانسہکاہللےسڈرانتجاہمترےسبںیمےہافراسںیم

وکیئاانثتسء ںیہنےہافرارگ ںیمولوگںوک مکحدفںہکفہ دجسمےکاس درفازہ ےسلکناجںیئ افرفہدفرسےدرفازہ ےسلکن ےئگ وت
ریمےےیلاؿےکوخؿافراوماؽالحؽوہےئگ(اںیہنلتقرکانریمےےیلاجزئوہایگ)افرارگںیمہلیبقرضمےک وصقرںیمہلیبق
رہعیبوکرگاتفررکولںوتااسیرکاناہللیکرطػےسریمےےیلالحؽےہافردبعذہلیاسےساسیکرمادانبوعسمدریضاہللاعتیل
ہنعںیہہکاؿیکرطػےسوکؿھجمرپذعررکےاگہکفہہیایخؽرکےہکاؿیکرقات اہللیکرطػےسےہدخایکمسقاؿیک
رقات وتوساےئداہیویتںےکرتمنےسزپےھاجےنفاےلااعشرںیمےساکیرزجےکالعفہھچکںیہنےہاہللےناینپیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس رپ انزؽ ںیہنایک افر وکؿ ھجم ےس اؿ ےک آزادرکدہ الغومں ےک ابرے ںیم ذعررکے اگ نج ںیم ےس وکیئ ایناعمہلم
شیپآایسپدخایکمسقںیماںیہنذگہتشلکیکرطحوھچڑدفںاگاعمصےتہکںیہہکںیمےناسراہصقاشمعےسذرکایکوتاوہنںےن
رفامایہکںیمےنیھبدخایکمسقاسےسااسییہانسےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبرکب،اعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1219

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اب ٩ادریص ،اً٤ع

ٔیص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟححَّا َد َی ُ٘و َُ ًََّ ٢ي ا َِ ٔ َََ٨ِ ٔ٤ٟص ٔذظ ٔ ا َِ ٟح َِ ٤زا ُئ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ
َصَ ِ َْ َصَ ِ َْ أَ َ٣ا َواہللٔ َِ ٟو َٗ ِذ ََق ًِ ُت ًَ ّؼا بٔ ٌَ ّؼا َْلَذ ََرُ َّ ٧ض ِ ٥کَاْلِ َ ِٔ ٣ص َّ
اٟذاص ٔٔب َی ٌِنٔي ا َِ ٤َ ٟوال ٔ َي
َ
امثعؿ نب اوبہبیش ،انب ادرسی ،اشمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اجحج وک ربنم رپ ھٹیب رک ہی ےتہک وہےئ انس ہک ہی آزاد رکدہ الغؾ ولگ امر
ڈاےنلافراکٹڈاےنلےکاقلبںیہارگدخایکمسقںیمزکلیرپزکلیاکاکٹھکرکفںوتاںیہنلکذگہتشیکرطحرکدفں۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،انبادرسی،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
الختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1220

راوی ٗ :ل ٩ب ٩نشيَ ،جٌرف ب ٩س٠امی ،٪داؤد ب ٩س٠امی ،٪رشیک ،س٠امی ٪اًَ٤ع

رش ٕ
یک ًَ ُِ ٩س ََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا َ٢
رف َی ٌِنٔي ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّذثَ َ٨ا َدا ُودُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َٔ َ ٩ِ ًَ ٪
َح َّذثَ َ٨ا َٗ َل ُ ٩بِ ُ ٩نُ َشيَِ ٕ َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
ِک َحذ َ
غ َٗا ََٔ ٓ ٢یضا َٓا ِس ٌَُ ٤وا َوأَكٔی ٌُوا َ ٔ ٟخٔ٠ی َٔ ٔة اہللٔ َو َػ ٔٔ ِّیطٔ ًَ ِبذٔ
ْک بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
ٔیث أَبٔي بَ ِ ٔ
َج َُّ ٌِ ٤ت َ ٍَ ٣ا َِ ٟححَّا ٔد َٓ َخ َل َب ٓ ََذ َ َ

ا ٚا َِ ٟحذ َ
اَ ٪و َس َ
ئ
ِک ٗٔؼَّ َة ا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ز َو َ
ٔیث َٗا ََ ٢وَِ ٟو أَ َْ ِذ ُت َرب ٔ َ
رض َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
یٌ َة ب ٔ َُ َ ٤
نطق نب ریسن ،رفعج نب امیلسؿ ،داؤد نب امیلسؿ ،رشکی ،امیلسؿ االشمع رفامےت ںیہ ہک ںیم اجحج نب ویفس ےک اسھت ہعمج ںیم
رشکی اھت وتاس ےنہبطخ دای آےگ اشمع اوبرکب نبایعش یک دحثییکرطح دحثیایبؿیکاس ںیم اہکہک اجحج ےن اہک ہک اہللےک
ہفیلخافربختنمصخشدبعاکلملنبرمفاؿیکابتوکونسافراعاتعرکفآےگاسہقبدحثیایبؿیکافراسںیماہکہکارگںیمہلیبق
رہعیبوکرضموصقرںیمرگاتفررکولں۔افرومایلاکذرکںیہنایک۔
رافی  :نطقنبریسن،رفعجنبامیلسؿ،داؤدنبامیلسؿ،رشکی،امیلسؿاالشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افلخءاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1221

راوی  :سوار بً ٩بذاہللً ،بذاٟوارث ب ٩سٌیذ ،سٌیذب ٩ج٬٤ا ،٪سٔی٨ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪سٔٔی ََ ٨ة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َس َّو ُار بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوار ٔٔث بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ض َ

ک
ٔیذ َٗا َ ٢لٔي َسٔٔی َُ ٨ة أَ ِٔ ٣ش ِ
ک أَ ِو ُُ َٜ ٠ِ ٣ط ََ ٩ِ ٣یظَ ا ُئ َٗا ََ ٢سٌ ْ
وَ ٪س َّ ٨ة ث ُ َّ ٥یُ ِؤت ٔي اہللُ ا َِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّٔ ْ ٥َ ٠ل َٓ ُة ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔث َ ََلث ُ َ
و ٪أَ ًَّ ٔ ٠ًَ ٪یا
ٔیذ ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟش ٔٔی ََ ٨ة إ ٔ ََّ ٪ص ُؤ ََ ٔ
ْش َة َو ًََّ ٔ ٌّي ََ ٛذا َٗا ََ ٢سٌ ْ
ًََِ ٠ی َ
ئ َیزًُِ َُ ٤
ک أَبَا بَ ِْکٕ َس ََ ٨تي ِ ٔن َوًُ َ٤زُ ًَ ِ ّ
ْشا َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪اث ِ َ٨ت َ ِي ًَ ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َّ
ا٪
اٟش ََل ٥َِ ٟ ٦یَ ٩ِ ُٜب ٔ َخٔ٠ی َٔ ٕة َٗا ََ َٛ ٢ذبَ ِت أَ ِس َتا ُظ بَنٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
ئ َی ٌِنٔي بَنٔي َِ ٣ز َو َ
خ
وسارنبدبعاہلل،دبعاولارثنبدیعس،دیعسنب مھاؿ،ہنیفسریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایہکوبنتیکالختفسیتاسؽرےہیگرھپاہللاعتیلےسجاچںیہےگاےسکلمایرفامایہکاساککلماےساطعرکںیےگدیعسےتہک

ںیہ ہک ہنیفس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ھجم ےس رفامای ہک مت امشر رکول رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع یک الختف دف اسؽ رضحت رمع یک
دساسؽافررضحتامثعؿیک ابرہاسؽافرایسرطح رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعیکاسڑےھاپچنربسافرھچامہرضحتنسحیک
لکالمرکسیت اسؽوہےئدیعسےتہکںیہکںیمےن رضحتہنیفسےساہکہکہیونباہیمےکولگہیےتھجمسںیہہکرضحتیلعریض
اہللاعتیلہنعہفیلخںیہنےھتوتاوہنںےنرفامایہکااسیوھجٹےہوجینبزراقءفونباہیمیکوچزتفںےناکنالےہ۔
خ
رافی  :وسارنبدبعاہلل،دبعاولارثنبدیعس،دیعسنب مھاؿ،ہنیفسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1222

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،اب ٩ادریص ،حؼين ١٫ ،ب ٩یشاٖ ،حرضت ًبذاہلل ب ٩ثا ٥ٟا٤ٟازِي

ٔیص أَ َِْ َ َََ٧ا حُ َؼي ِْن ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی َش ٕ
اٖ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩هَ اَ ٥ٕ ٔ ٟو ُسٔ َِیا ُ٩ِ ًَ ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِدر َ
َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی َش ٕ
َِک ُسٔ َِیا َُ ٪ر ُج َّل ٓ ٔ َامی بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩هَ ا٥ٕ ٔ ٟ
اٖ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩هَ ا ٥ٕ ٔ ٟا ِ٤َ ٟازِٔ ٔ ِّي ذ َ َ
ٔیذ بِ ََ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِی َٕٗ ١ا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗذ َََٔ ُٓ ٦ل ْ ٪إلٔ َي ا ِلُٜو َٓ ٔة أَ َٗ َاََ ُٓ ٦ل ْٔ َْ ٪لی ّبا َٓأ َ َْ َذ ب ٔ َیذٔی
ا ِ٤َ ٟازِٔ ٔ ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َسٌٔی ُذ بِ َُ ٩زیِ ٕذ َٓ َ٘ا َ ٢أَََ َت َزی إلٔ َي َص َذا َّ
ارش  ٥َِ ٟإٔی َث َِٗ ٥ا َ٢
اٟوآَ ٥ٔ ٔ ٟأ َ ِط َض ُذ ًََّ َي اِّ ٟت ِش ٌَةٔ إُٔ َّ ٧ض ِ ٥فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوَِ ٟو َطض ٔ ِذ ُت ًََّ َي ا ِٔ ٔ ٌَ ٟ
ئ اثِبُ ِت
رحا ٕ
ابِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ
ٔیص َوا َِ ٌَ ٟز ُب َت ُ٘و ُ ٢آثَ ُُِ ٠ُٗ ٥ت َو َ ٩ِ ٣اِّ ٟت ِش ٌَ ُة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًََّ َي ٔ َ

یذ ُُِٗ ٠ت َو َ ٩ِ ٣اِّ ٟت ِش ٌَ ُة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ِْکٕ
ک إ ٔ ََّ ٔ َ ٧ب ٌّي أَ ِو ٔػ ِّذ ْی ٙأَ ِو َطض ٔ ْ
رحا ُئ إ َّٔ٧طُ َِ ٟی َص ًََِ ٠ی َ
َٔ
َو ًُ َ٤زُ َو ًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ًََّ ٔ ٌّي َوكَ َِ ٠ح ُة َواٟزُّبَيَُِ َو َس ٌِ ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ َو ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ارش َٓ َتََّٜ ٠أ َ صُ ََّ ٨ی ّة ث ُ َّ٥
ٖ ُُِٗ ٠ت َو َ ٩ِ ٣ا ُِ ٔ ٌَ ٟ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی َش ٕ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
اٖ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ح َّی َ
َٗا َ ٢أََ٧ا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

هَ ا ٥ٕ ٔ ٟبٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ِٔ َ ٧ح َو ُظ

دمحم نبالعء ،انب ادرسی،نیصح ،لھ نب اسیػ ،رضحت دبعاہلل نب اثمل ااملزینےتہک ںیہہک ںیم ےندیعس نب زدی نبرمعف نب لیفن
ےسانسہکبجالفںصخشوکہفںیمآایوتاسےنالفںوکہبطخدےنیےکےیلڑھکاایکوتدیعسنبزدیےنریمااہھتڑکپاافراہکہکایکمت
ا ساظملصخشوکںیہند ےتھک رھپدیعسریضاہللاعتیلہنع نبزدیےنونارفادےکابرے ںیموگایہدیہکفہتنج ںیم ںیہافراہکہک
ارگںیمدوسںیصخشےکابرےںیمیھبوگایہدفںوتانگہاگرںیہنوہںاگانبادرسیےتہکںیہہکرعبےتہکےھتہک،،امث(،،ینعی
انگہ اگر وہا ) ںیم ےن(دبع اہلل نب اظمل ااملزین) ےن اہک ہک فہ ون ارفاد وکؿ ںیہ؟ وت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج آپ رحاء اہپڑ رپ ےھت ہک ھجت رپ وساےئ اکی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ،اکی دصقی افر
اکیدیہشےکافر وکیئںیہنےہںیمےناہکہکونارفادوکؿںیہنجےکابرےںیموگایہدییھتاوہنںےناہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ،رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت یلع
ریضاہللاعتیلہنع،رضحتب ہحریضاہلل اعتیلہنع،زریبنبوعاؾریضاہللاعتیلہنع،دعسنبایبفاقص،دبعارلنمحنبوعػریض
اہللاعتیلہنعںیم ےناہکہکدوساںوکؿےہ؟وتدیعسریض اہللاعتیلہنعھچکدریرےک رےہرھپرفامایہکںیم(ینعیںیم دوساںصخش
وہں)اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکایعجشےناسدحثی وکایفسؿنعوصنمرنعالہؽنباسیػنعانبایحؿنعدبعاہللنباظملیک
دنسےسایبؿایکےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،نیصح،لھنباسیػ،رضحتدبعاہللنباثملااملزین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1223

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ٤٧زی ،طٌبہ ،رحب ٩ػباح ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب ٩اَْ٨ص

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِّ ُ ٟ
ا ٪فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔذٔ
َح بِ ٔ ٩اٟؼَّ یَّاحٔ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِْ َٔ ٨ص أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ِک َر ُج ًْ ٔ ٠ًَ ١یا ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَ َ٘ َٓ ٦اَ ٦سٌٔی ُذ بِ َُ ٩زیِ ٕذ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُذ ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَِِّي َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َوص َُو
ٓ ََذ َ َ

ْش ْة فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أ ٨َّ ٟب ُّي فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوأَبُو بَ ِْکٕ فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو ًُ َ٤زُ فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو ًََّ ٔ ٌّي فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوكَ َِ ٠ح ُة فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َی ُ٘و َُ ِ ًَ ٢
َواٟزُّبَيَُِ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟوأ ٦فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َس ٌِ ُذ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ف ٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ارش َٗا َ٢
ٖ فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوَِ ٟو ٔطئ ُِت ََ ٟش َِّ ٤ی ُت ا َِ ٔ ٌَ ٟ
َٓ َ٘اُٟوا َ ٩ِ ٣ص َُو ٓ ََش ََ ٜت َٗا ََ٘ َٓ ٢اُٟوا َ ٩ِ ٣ص َُو َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َسٌٔی ُذ بِ َُ ٩زیِ ٕذ
صفح نب رمع رمنی ،ہبعش ،رحنب ابصح ،رضحت دبعارلنمح نب االسنخ ےس رفاتی ےہ ہک فہ دجسم ںیم ےھت ہک اکی صخش ےن
رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعاکذرکایک(ھچکاؿیکاشؿںیم ےادیبیک)وترضحتدیعس نبزدیریضاہللاعتیلہنعڑھکےوہےئگ
افر رفامای ہک ںیم وضحر ارکؾیلص اہللہیلعفآہلفملس رپ وگایہداتی وہںہک ہیکشیب ںیم ےنآپ ےس انس افر آپ رفامےت ےھت ہکدس
آدیمتنجںیماجںیئ ےگ،یبن یلصاہللہیلعفآہلفملستنج ںیموہںےگ،اوبرکبریض اہللاعتیلہنعتنجںیموہںےگ،رضحترمع
ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ ،رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع تنج
ںیم وہں ےگ ،دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ ،زریب نب وعاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ،
دعسنب امکلریضاہللاعتیلہنع تنجںیموہںےگ افر ارگںیماچوہںوتدوسںی اکانؾ یھبےلاتکسوہں۔رافی ےتہک ںیہہکولوگں
ےناہکہکدوساںوکؿےہ؟دیعسنبزدیھچکدریاخومشرےہرافیےتہکںیہہکولوگںےنوپاھچہکدوساںوکؿےہ؟رفامایہکدیعس
ریضاہللاعتیلہنعنبزدی(ینعیوخد)۔
رافی  :صفحنبرمعرمنی،ہبعش،رحنبابصح،رضحتدبعارلنمحنباالسنخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1224

راوی  :ابوکاً ،١٣بذاٟواحذ ب ٩زیاد ،ػذٗہ ب٣ ٩ثني ٧خعي ،جذہ رباح ب ٩اٟحارث

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ بِ ُ ٩زٔیَاد ٕ َح َّذثَ َ٨ا َػ َذ َٗ ُة بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي اَ ٨َّ ٟخع ٔ ُّي َح َّذثَنٔي َج ِّذی رٔ َیا ُح بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا َ٢

ُُ ٨ِ ٛت َٗاً ّٔذا ً ٔ َِ ٨ذ ُٓ ََل ٕ ٪فٔي َِ ٣شحٔ ٔذ ا ِلُٜو َٓةٔ َوً ٔ َِ ٨ذ ُظ أَصِ ُ ُ
ُ
َف َّح َب بٔطٔ
 ١ا ِلٜو َٓةٔ َٓ َحا َئ َسٌٔی ُذ بِ َُ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نٔ َِی َٕ َ ١
َاس َت ِ٘ َب َُ ٠ط ٓ ََش َّب
َو َحیَّا ُظ َوأَٗ ٌَِ َذ ُظ ً ٔ َِ ٨ذ رٔ ِجٔ٠طٔ ًََّ َي َّ ٔ
اٟرسیز ٔ َٓ َحا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓةٔ ُی َ٘ا َُٟ ٢طُ َٗ ِی ُص بِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ٓ ِ

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َس َّب َٓ َ٘ا ََ ٢سٌ ْ
ٔیذ ََ ٩ِ ٣ی ُش ُّب َص َذا اَّ ٟز ُج ُ
َٗ ١ا ََ ٢ی ُش ُّب ًًَ ٔ ٠یا َٗا َ ٢أَََ أَ َری أَ ِػ َح َ
ُ
ْک َو ََ ُت َِيَُِّ أََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢وإِٔ ِّي ََِ ٟنٔ ٌّي أَ ِ ٪أَُٗو ََِ ٠ًَ ٢یطٔ َ٣ا ٥َِ ٟ
ی َُش ُّب َ
وَ ٨ِ ٔ ً ٪ذ َک ث َّ ََ ٥تُ ُِ ٔ ٨
َی ُ٘ ََِ ٓ ١ی ِشأ َ َٟنٔي ًَ ُِ ٨ط ُ َّذا إٔذَا َٟٔ٘ی ُت ُط أَبُو بَ ِْکٕ فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوًُ َ٤زُ فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َس َ
ا٨َ ٌِ ٣َ ٚا ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٤ََ ٟ ٢ظ َض ُذ َر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ ٍَ ٣َ ٥ر ُسو ٔ٢
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِِ َ َُّ ٓ ٔیطٔ َو ِج ُضطُ َْي ِ َْ ٔ ١ٔ ٤َ ًَ ٩ِ ٣أَ َح ٔذ َُ ٤ُ ًُ ٥ِ ٛز ُظ َوَِ ٟو ًُ َِّ ٤ز ًُ َُ ٤ز ُ ٧و ٕح
اوباکلم،دبعاولادحنبزاید،دصہقنبینثمیعخن،دجہرابحنبااحلرثےتہکںیہہکںیموکہفیکدجسمںیماھتالفںاصبحےکاسھت۔
(الفں ےس رماد  ریغہ نب ہبعش یہ) افر اؿ ےک اپس ھچک ولگ وکہف ےک ےھٹیب ےھت وت رضحت دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن رشتفی
الےئ وت  ریغہ ےن اںیہن رمةح اہک افر اںیہن السؾ ایک افر اؿ وک اےنپ اپؤں ےک اپس اینپ دنسم رپ اھٹبای اس دفراؿ اکی صخش الہ وکہف
ںیم ےس آای ےسج سیق نب ہمقلع اہک اجات اھت افر اس ےن ربایئ یک سج یک ربایئ (رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ابرے ںیم انزةی
املکتےہک)وتدیعسنبزدیےناہکہکہیسکوکرباالھبہہکراہےہ؟ ریغہےناہکہکرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعوکرباالھبہہکراہےہ
دیعسےنرفامایہکارےںیمدھکیراہوہںہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاحصہبوکآپ( ریغہ)ےکاسےنمربایئےسایدایک
اجراہ ےہ رھپ یھبآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اےس عنم ںیہن رکےت افر ہناس وک متخ رکےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہل
فملسےسانسےہآپرفامےتےھتہکافرکشیبںیماسےس ےاینزوہںہکآپےسوسنمبوکیئابتایسیوہکںوجآپےنںیہن
یکافررھپ لکوک(آرختںیم)بجآپےسالماقترکفںوتآپھجمےس اسابرے ںیموپھچھچگرکںیآپےن رفامایہکاوبرکب
ریضاہللاعتیلہنعتنجںیمںیہ،رمعتنجںیمںیہ،آےگاسہقبدحثییکامدننذرکایکرھپرفامایہکرضحتاحصہبںیمےسیسکآدیماک
آپ اسیکھت دوعت فاہجد ےک دیماونں ںیم احرض رانہ ہک سج ےس اس اکرہچہ ابغر آولد وہاجےئ رتہب ےہ مت ںیم ےس یسک اکی ےک
اسریرمعےکلمعےسارگہچاےسونحےکرباربرمعےلم۔
رافی  :اوباکلم،دبعاولادحنبزاید،دصہقنبینثمیعخن،دجہرابحنبااحلرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1225

راوی  :ابوکاً ،١٣بذاٟواحذ ب ٩زیاد ،ػذٗہ ب٣ ٩ثني ٧خعي ،جذہ رباح ب ٩اٟحارث

رعوبَ َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َ ُ
َّ
َّ
ُ
َ
َ َ
َ َ
ٕ
َف َج َ
َٗ َتا َد َة أ َّ ٪أَ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َح َّذث ُض ِ ٥أ َّٔ َ ٧ ٪ب َّي اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ػٌ َٔذ أحُ ّذا َٓت َب ٔ ٌَطُ أبُو بَ ِْکٕ َوًُ َ٤زُ َوًُ ِث َ٤ا َُ َ ٪
یذا ٔ٪
َرضبَ ُط ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔز ٔ ِجٔ٠طٔ َو َٗا َ ٢اثِبُ ِت أ ُ ُح ُذ ٔ َ ٧ب ٌّي َو ٔػ ِّذ ْیَ ٙو َطض ٔ َ
بٔض ٔ َِ َ ٓ ٥
دسمد ،سیدی نب زرعی ،دسمد ییحی ،دیعس نب اوبرعفہب ،رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل
اعتیل ہنع ےن اؿ ےس دحثی ایبؿ یک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت ادح اہپڑ رپ ڑچےھ وت آپ ےک ےھچیپ رضحت اوبرکب ریض
اہلل اعتیل ہنع ،رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ،افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع یھب وہ ےیل سپ فہ اہپڑ اؿ رضحات یک فہج ےس
رلزےناگلوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاپؤںرابرکاسرپامراافررفامایہکاےادحرہھٹاج(ریتےافرپاکییبن،دصقیافر
دفدیہشںیہ۔)
رافی  :اوباکلم،دبعاولادحنبزاید،دصہقنبینثمیعخن،دجہرابحنبااحلرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1226

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ و یزیذ بْ ٩اٟذ رَّ٣يٟ ،یث ،ابوزبيَ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َو َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ اَّ ٟز َِّٔ٣ي أَ ََّّ ٪
اِ ٠ٟی َث َح َّذثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ُّ

 ١اَ ٨َّ ٟار أَ َح ْذ ٔ ٩ِ ٤َّ ٣بَا َی ٍَ َت ِح َت َّ
اٟظ َح َزة ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ََ ٢ی ِذ ُْ ُ
ہبیتقنبدیعسفسیدینباخدلریلم،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکنجولوگںےندرتخےکےچینتعیبیکاؿںیمےسوکیئآگںیمدالخںیہنوہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسفسیدینباخدلریلم،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1227

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،اح٤ذ ب ٩س٨ا ،٪یزیذ ب ٩ہارو ،٪ح٤ادب ٩س٤٠ہً ،اػ ،٥ابوػاٟح ،حرضت
ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َح َّ٤ا ُد بِ ُ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي َٓ ١َّ ٌََ ٠اہللَ َو َٗا َ٢
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣ُ ٢
َّ
َرف ُت َل٥ِ ُٜ
ابِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪اك َ ٍَ ٠اہللُ ًََّ َي أَ ِص ٔ ١بَ ِذ ٕر َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َ٣ا ٔط ِئت ُِِ َ٘ َٓ ٥ذ ُ َ ِ

ومیس نب اامسلیع ،امحد نب ہملس ،ادمح نب انسؿ ،سیدی نب اہرفؿ ،امحدنب ہملس ،اعمص ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلص اہلل ہیلعفآہلفملساہللےن الہدبروکاھجکنرکداھکیافررفامایہک متوجاچوہرکف کشیبںیم ےناہمتری
رفغمترکدی۔
رافی  :ومیس نب اامسلیع ،امحد نب ہملس ،ادمح نب انسؿ ،سیدی نب اہرفؿ ،امحدنب ہملس ،اعمص ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتیلہنع

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

ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1228

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ٣ ،ح٤ذ ب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبيَ ،حرضت ٣شور رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بْ٣ ٩خ٣ہ

ْخ ََ ٣ة
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤ذ بِ َ ٩ثَ ِورٕ َح َّذثَ ُض ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َ
َّ
َّ
ِک ا َِ ٟحذ َ
رع َو َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َٓ َح ٌَ َ ١یَُ َ ِّ٥ُ ٠
ٔیث َٗا ََٓ ٢أ َتا ُظ َی ٌِنٔي ُِ
َٗا ََ َ ٢
َخ َد أ ٨َّ ٟب ُّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َذیِب ٔ َی ٔة ٓ ََذ َ َ
ض أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ ٠َّ ُ ََٓ ٥َ ٠ا ک َ َّ٤َ ٠طُ أَ َْ َذ بِٔ ٔ ٠ح َیتٔطٔ َوا ِِٔ٤ُ ٟي ََةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب َة َٗائ َْٔ ًََّ ٥ي َرأ ِ ٔ
َرض َب َی َذ ُظ ب ٔ ََّ ١ٔ ٌِ ٨
َو َُ ٌَ ٣ط َّ
رع َوةُ َرأِ َس ُط َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا
اٟش ِی ُ
اٟش ِی ٕٔ َو َٗا َ ٢أَ ِّ ِ
ٕ َو ًََِ ٠یطٔ ا ُِ َ ِِ ٔ٤ٟ
َف َٓ ٍَ ُ ِ
رف ٓ َ َ
َخ َی َذ َک ًَ ِِ ٔ ٟ ٩ح َیتٔطٔ َ َ

َٗاُٟوا ا ِِٔ٤ُ ٟي ََةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب َة

دمحم نب دیبع ،دمحم نب وثر ،رمعم ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،رضحت وسمر ریض اہلل اعتیل ہنع نب رخمہم رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس دحہیبی ےک زامہن ںیم ےلکن وپری دحثی فیہ ایبؿ یک وج ےھچیپ ذگر یکچ ےہ رفامای ہک آپ ےک اپس رعفہ نب وعسمد آای
(رسدار رقشی) افر آپ ےس وگتفگ رکےن اگل سپ بج یھب فہ ابت رکات وت آپ یک ڈاڑیھ رابرک ڑکپ ا ات اھت (رعب یک رفاتی ےک
اطمقبانمےنےکےیل)رضحت ریغہنبہبعشریضاہللاعتیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسولتارےیلڑھکےےھتافراؿ
ےک رس رپ وخد اھت اوہنں ےن ولتار ےک دہتس ےس رعفہ ےک اہھت رپ امرا افر اہک ہک اانپ اہھت یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس یک ڈاڑیھ ےس دفر
رھکرعفہےنرسااھٹایافراہکہیوکؿےہ؟ولوگںےناہکہکہی ریغہنبہبعشریضاہللاعتیلہنعںیہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،دمحمنبوثر،رمعم،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتوسمرریضاہللاعتیلہنعنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1229

راوی ٨٫ :اد ب ٩رسیً ،بذاٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤ذ ٣حاربيً ،بذاٟشَل ٦ب ٩رحب ،ابوْاٟذ دِي ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩أَبٔي َْإ ٔ ٟذ َّ
اٟرس ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ َّ
اٟذ َاَِ ٔ ِّي ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟش ََل ٔ ٦بِ ِٔ َ ٩
َٓ ١أ َ َْ َذ ب ٔ َیذٔی َٓأ َ َرأِي
أَبٔي َْإ ٔ ٟذ َِ ٣ول َي آ َٔ ٢ج ٌِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتأِي ٔجََِٔی ُ
ک َحت َّي أَِ٧و َُز إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط أ ُ َّ٣تٔي َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِْکٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َود ٔ ِد ُت أَِِّي ُُ ٨ِ ٛت ََ ٌَ ٣
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َّأ ٟذی َت ِذ ُْ ُ
بَ َ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔي
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
ک َیا أَبَا بَ ِْکٕ أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ی ِذ ُْ ُ
انھد نب رسی ،دبعارلنمح نب دمحم احمریب ،دبعاالسلؾ نب رحب ،اوباخدل دین ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریمےاپسربجالیئرشتفیالےئافرریمااہھتڑکپا افرےھجمتنجاکفہ درفازہدالھکای
سجےسریمیاتمتنجںیماجےئیگہینسرکرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیم اچاتہ وہں ہک ںیم یھب آپ ےک اسھت وہات اتہک ںیم یھب اس درفازہ وک دھکی ا ات۔ آپ ےن رفامای ہک اے اوبرکب اہجں کت اہمترا
قلعتےہوتمتریمیاتمںیمےسےلہپصخشوہےگوجاسدرفازہےستنجںیمدالخوہاگ۔
رافی  :انھدنبرسی،دبعارلنمحنبدمحماحمریب،دبعاالسلؾنبرحب،اوباخدلدین،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افلخءاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1230

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ابوً٤ز ْضیز ،ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،سٌیذب ٩ایاض جزیزیً ،بذاہلل ب ٩ط٘ی ٙاٌٟ٘یَّي ،اَقَ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

ض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ َّی أَ َِْ َ ََص ُِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بذٔ اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَبُو ًُ ََ ٤ز َّ ٔ
اٟرضیزُ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪سٌ َ
ٔیذ بِ َ ٩إ ٔ َیا ٕ
َ
اب َٗا ََ ٢ب ٌَ َثنٔي ًُ َ٤زُ إلٔ َي اْلِ ُ ِس ُ٘ ِّٕ ٓ ََذ ًَ ِوتُ ُط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ َو َص َِ ١تحٔ ُذِٔي فٔي
َط٘ ٔ ٕ
َق َٔ َُ ٣ؤ ِّذ َٔ ٤َ ًُ ٪ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
ی ٙا ِِ َ٘ ٌُ ٟیَّ ٔ ِّي ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َ
َف َٓ ٍَ ًََِ ٠یطٔ ِّ
ٔیذ
ين َطذ ْ
اٟذ َّر َة َٓ َ٘ا ََِ َ ٢ق ِْ ٣َ ٪ط َٓ َ٘ا ََِ َ ٢ق َْ ٪حذ ْ
ا ِل َٔ ٜت ٔ
ٔیذ أَ ْٔ ٣
اب َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َِ َٛ ٢ی َ
ٕ َتحٔ ُذِٔي َٗا َ ٢أ ٔج ُذ َک َ َِقّ٧ا َ َ
َّ
َ
َ
ا٪
َقابَ َتطُ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ یَ ِز َح ُ ٥اہللُ ًُ ِث ََ ٤
َٗا َِ َٛ ٢ی َ
ٕ َتحٔ ُذ أ ٟذی َیحٔی ُئ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِذٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٔج ُذ ُظ َْٔ٠ی َٔ ّة َػاّ ٔ ٟحا َُي ِ ََ أَّ٧طُ یُ ِؤثٔزُ َ َ

َّ
ِ
َ
َ
َفا ُظ یَا َدَفِ َ ا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا
ثَ ََلثّا َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ
ٕ َتحٔ ُذ أ ٟذی َب ٌِ َذ ُظ َٗا َ ٢أ ٔج ُذ ُظ َػ َذأ َحذٔی ٕذ ٓ ََو َؿ ٍَ ًُ َ٤زُ َی َذ ُظ ًََّ َي َرأ ٔسطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َد ِ َ
وَ ٢و َّ
َٕ َو َّ
اٟذ ُِ ٣ُ ٦ض َز ْاَٗ ٚا َ ٢أَبُو َدا ُود
اٟش ِی ُ
َٕ ح ٔي َن ی ُِش َت ِخُ ٠
أَ ٔ٣ي ََ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن إُٔ َّ ٧ط َْٔ٠ی َٔ ْة َػاْ ٔ ٟح َو َل ُٔ ٨َّ ٜط ی ُِش َت ِخُ ٠
ٕ َِ ٣شْ ُ٠
َّ
َف ا٨َّ ٟت ِ ُن
اٟذ ِ ُ

صفحنبرمعاوبرمعرضری،امحدنبہملس،دیعسنباایسرجریی،دبعاہللنبقیقشایلیقعل،ارقعریضاہللاعتیلہنعےسوجرضحترمع
ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااطخلب ےک ؤمذؿ ےھت رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اکی
اپدری ےک اپس اجیھب وت ںیم ےن اےس البایل رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس ےس رفامای ہک ایک وت اینپ اتکب ںیم ریما یھب ھچک احؽ
اپاتےہ؟اسےناہکہکاہںرمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکےھجمےسیکاپای؟اس ےناہکہکںیمےنآپریضاہللاعتیلہنعوکرقآؿ
اپای۔رافیےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےناسرپوکڑاااھٹایلافررفامایہکرقآؿایکےہ؟اسےناہکہکرقآؿاکبلطم
ےہاامتندارافرتخس۔اسصخشوکوتاسیکاپےئاگوج ریمےدعبآےئاگاسےناہکہک کین آدیموساےئاسےک فہ اینپرقاتباک
ایخؽ رےھک اگ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن نیت رمہبت رفامایہک اہلل اعتیل امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع رپ رمح رفامےئ رھپ آپ ےن
وپاھچ ہک اس ےک دعب وج آےئ اگ اےس وت ےسیک اپات ےہ؟ اس ےن اہک ہک فہ وت ولےہ اک لیم ےہ (گنج ف دجؽ ںیم رصمفػ رےنہ فاال)
رافیےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےناانپاہھتاسےکرسرپراھکافررفامایہکاےدنگےدبوبدارہیایکہہکراہےہاس
ےناہکہکاےاریماوملنینمکشیبفہاکیکینہفیلخوہاگنکیلبجفہالختفرپنکمتموہںےگوتولتاریکٹلوہیئوہیگافروخؿہہب
راہوہاگ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکدرفدبوبوکےتہکںیہ۔

رافی  :صفحنبرمعاوبرمعرضری،امحدنبہملس،دیعسنباایسرجریی،دبعاہللنبقیقشایلیقعل،ارقعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبےکاضفلئےکابرےںیم
ابب  :تنساکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبےکاضفلئےکابرےںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1231

راوی ٤ً :زو بً ٩و٣ ،٪شذد ،ابوًوا٧ہٗ ،تادہ ،زرارہ ب ٩اوفي ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَي ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َّ
َّ
ُ
ی٩
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ی ٩بُ ٌٔ ِث ُت ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ِق َُّ ٪أ ٟذ َ
ُح َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَْ ٥َ ٠يَُِ أ َّ٣تٔي ا ِِ َ ٟ
یَُ٠وُ َ ٧ض َِ ٥واہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَذ ََِک َّ
وَ ٪ویَخُوَُ ٧وَ ٪و ََ
وَ ٪وََ یُو ُٓ َ
وَ ٪ویَ ِٔ ٨ذ ُر َ
وَ ٪وََ ی ُِش َت ِظ َض ُذ َ
اٟثاَ ٔ ٟث أَ ِ ََ ٦ث ُ َّ ٥یَوِ َضزُ َٗ ِو َْ ٦ی ِظ َض ُذ َ
َ
وَ ٪و َیٔ ُِظو ٓ ٔیض ٔ ِِّ ٥
اٟش َ٩ُ ٤
یُ ِؤ َت ََ ُ٨٤
رمعفنبوعؿ،دسمد،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارہنبافیف ،رضحترمعاؿنبنیصحرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایہکریمیاتماکرتہبنیزامہنفہےہسجںیم ےھجماؿولوگںےکدرایمؿاجیھبایگےہفہولگرتہبنیںیہوجاؿےک لصتدعب
وہںےگرھپفہولگوجاؿےکرقبیوہںےگافراہللاعتیلرتہباجےتنںیہہکآپےنرسیتےاکذرکںیہنرفامایرھپاکیوقؾاظرہ
وہیگوجوگایہدےیگافراؿ ےسوگایہبلطںیہنیک اجےئیگافرذنرام ںینےگنکیل اںیہن وپراںیہنرکںیےگافرایختنرکںی
ےگافراؿےکاپساامتنںیہنروھکایئاجےئیگافراؿںیموماٹاپاظرہوہاجےئاگ۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،دسمد،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبےکاضفلئےکابرےںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1232

راوی ٣ :شذد ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوسٌیذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ َت ُش ُّبوا أَ ِػ َحابٔي ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ َِٔ ٟو أَ ِنٔ ََ ٙأَ َح ُذ ُِ ٣ٔ ٥ِ ٛث َ ١أُحُ ٕذ َذصَ ّبا َ٣ا بَ ََّ ٣ُ َّ ٠ذ أَ َح ٔذص َِٔ ٥و ََ َن ٔؼی َٔطُ
دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
ریمےاحصہبوکرباالھبتموہکسپاسذاتیکمسقسجےکہضبقدقرتںیم ریمیاجؿےہمتںیمےسوکیئصخشارگادحاہپڑےک
رباربوسانیھباہللیکراہںیمرخچرکےوتاؿاحصہبںیمےسیسکاکیےکاکیافرآدےھّدم(رکفڑفںرھکوبں)ےکرباربںیہنچنہپ
اتکس۔
رافی  :دسمد،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبےکاضفلئےکابرےںیم

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1233

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زائذ بٗ ٩ذا٣ہ ث٘في٤ً ،ز بٗ ٩یص٣ ،اُص٤ً ،ز ب ٩ابي َقة

َّ
ا٪
اُص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔي ُ َّ
َق َة َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا َزائ َٔذةُ بِ َُُ ٗ ٩ذا ََ ٣ة اٟث َ٘ف ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ا ُِ ٔ ٤َ ٟ

ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ فٔي ا َِ َِ ٟـ ٔب
ِک أَ ِط َیا َئ َٗاََ ٟضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَُ٧ا ٕ
ُح َذ ِی َٔ ُة بٔا َِ ٤َ ٟذائ َٔٔ َ ََٓ ٩
ا ٪یَ ِذ ُ ُ
وُ َٟ ٪ط َٗ ِو َُ ٢ح َذ ِی َٔ َة ٓ ََی ُ٘و َُ ٢س٤َِ ٠ا ُ ٪حُ َذ ِی َٔ ُة أَ ًِ َ٥ُ ٠
اض َٔ ٩ِ ٤َّ ٣س ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
ِک َ
وَ ٪سَ ٤َِ ٠
ک ُٔ ٩ِ ٣ح َذ ِی َٔ َة ٓ ََیأِتُ َ
َٓ َی َِ ٨لْ َ ٧ ُٙ ٔ ٠
اََ ٓ ٪ی ِذ ُ ُ

اَ ٪وص َُو
ک َو ََ ََّ ٛذبَ َ
ا٤ََ ٓ ٪ا َػ َّذ َٗ َ
َِکَ٧ا َٗ ِوَ ٟ
ک َٓأتََي حُ َذ ِی َٔ ُة َسَ ٤َِ ٠
َک َ ٔ ٟشَ ٤َِ ٠
و ٪إلٔ َي حُ َذ ِی َٔ َة ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
ب ٔ َ٤ا َی ُ٘و َُٓ ٢يََِ ٔج ٌُ َ
وَٟ ٪طُ َٗ ِذ ذ َ ِ
ک أَ ُِ ٪ت َؼ ِّذ َٗنٔي ب ٔ َ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢س٤َِ ٠ا ُ ٪إ ٔ َّ٪
فٔي َِ ٣ب َ٘ َٕ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َس٤َِ ٠ا ُ٣َ ٪ا َی َِ ٌُ ٨َ ٤
ض ٔ٩ِ ٣
ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َو َی ِزضَي َٓ َی ُ٘و ُ ٢فٔي اٟز َِّؿا ٨َ ٔ ٟا ٕ
اَ ٪ی ِِ َـ ُب ٓ ََی ُ٘و ُ ٢فٔي ا َِ َِ ٟـ ٔب ٨َ ٔ ٟا ٕ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
أَ ِػ َحابٔطٔ أَ َ٣ا َت َِ ٨تهٔي َحتَّي تُ َو ِّر َث رٔ َج ّاَ حُ َّب رٔ َجا َٕ ٢ورٔ َج ّاَ بُ ِِ َف رٔ َجا َٕ ٢و َحتَّي تُوٗ ٔ ٍَ ا ِْت ََٔلّٓا َوَفُ ِ َٗ ّة َو َِ َ٘ ٟذ ًََ ٤ِ ٔ ٠ت أَ َّ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َْ ٥َ ٠ل َب َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ َّ٣تٔي َسبَب ِ ُت ُط َس َّب ّة أَ ِو ُ ٨ِ ٌََ ٟت ُط ّ ٨َ ٌَِ ٟة فٔي ُ ََـ ٔبي َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا ٔ٩ِ ٣
وَ ٪وإٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ َثنٔي َر ِح َّ ٤ة ٌَِ ٠ٟٔا َٔ٤ٟي َن َٓا ِج ٌََِ ٠ضا ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ػ ََل ّة َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َواہللٔ َٟت َ َِ ٨تضٔي َ َّن أَ ِو
َو َٔ ٟذ آ َد َ ٦أَُ َِـ ُب َ٤َ ٛا َی ِِ َـبُ َ

َْلَ ُِ ٛتَ َ َّن إلٔ َي ًُ ََ ٤ز

ادمحنبویسن،زادئ نبدقاہم یفقث،،رمع نبسیق،امرص،رمع نبایبرقة ےتہک ںیہہک رضحتذحہفینبامیؿ بجدمانئ(اشؾ) ںیم
ےھتوتفہایسیتہبیسابںیت ںیھنجوضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناےنپاحصہب ںیمےسدنچولوگں ےسہصغیکاحتلںیم اہک
اھتذرک رکےت ےھتسپنج ولوگںےنفہابںیتذحہفی ےس ینسںیھتفہےلچےئگ افرفہ رضحتامیلسؿافریسریض اہللاعتیلہنع ےک
اپسآےئافر اؿےسرضحت ذحہفیریضاہللاعتیلہنعوج ھچکےتہکںیہفہ ےتہکںیہہکفہ اسےسزایدہفافق ںیہہینسرکفہ ولگ
آسپ ںیم رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ولےٹ افر اؿ ےس اہک ہک مہ ےن آپ یک ابت اک رضحت امیلسؿ ریض اہلل اعتیل
ہنعےسذترکہایکوتاوہنںےنآپیکدصتقییکہنیہذکتبییک۔ہینسرکرضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعرضحتاملسؿافریس
ریضاہللاعتیلہنعےکاپسرشتفیالےئامیلسؿاےنپ زبسیےکتیھک ںیمےھتوت ذحہفیےنرفامایاےاملسؿسکزیچےنآپ وک
ریمیابتیکدصتقیےسرفاکوجںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہوتاملسؿافریسریضاہللاعتیلہنعےنرفامای
ہککشیبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبکہصغیکاحتلںیموہےتوتہصغںیم ولوگںوکھچکےتہکےھتافریھبکوخیشیکاحتل
ںیم وہےت وت اس احتل وخیش ںیمولوگں ےس ھچک ہہکدےتی ےھت ایک مت ابز ںیہنآؤ ےگ اہیںکت ہک ولوگں وک ضعب ولوگںیک تبحم
افرضعبیکرفنتاکفارثہنانبدفاہیںکتہکاؿںیماالتخػافررفتقیفاعقوہاجےئافرکشیبںیماجاتنوہںہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناےنپہبطخںیمرفامایہکریمیاتماکوکیئیھبصخشےسجںیمےنرباالھباہکوہایاےستنعلیکوہاےنپہصغ یک
احتل ںیمکشیب آدؾ یک افالد ںیم ےس یہ وہں افر شیج ہک دفرسے ولگ ہصغ اک اکشر وہےت ںیہ ںیم یھب ہصغ اکاکشر وہات وہں افر

کشیبےھجموترخمةااعللنیملانبرکیہاجیھبےہسپآپریمےاسرباالھبےنہکوکاؿےکےیلرتمحانبدںیایقتمےکدؿ۔افردخا
یکمسقایمترضفرابورضفر(ایسیدحثیایبؿرکےنےس)ابزآاجؤ(نجاکحیحصبلطمہنےنھجمسےساتمںیمرفتقیدیپاوہاجےئیگ)
ایرھپںیمرضحترمعریضاہللاعتیلہنعوکوھکلںاگ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زادئنبدقاہمیفقث،رمعنبسیق،امرص،رمعنبایبرقة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکالختفاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکالختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1234

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ نٔیَّي٣ ،ح٤ذ ،س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ اسحا ،ٚزہزیً ،بذا٠٤ٟک ب ٩ابوبْکً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩حارث ب٩
ہظا ،٦حرضت ًبذاہلل ب ٩زٌ٣ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّذثَنٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ

ْک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ا ِس ُت ٌٔزَّ ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
َْخ َد ًَ ِب ُذ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ً ٔ َِ ٨ذ ُظ فٔي َن َ ٕ
رف ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َد ًَا ُظ ب ٔ ََل ْ ٢إلٔ َي اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ٣ُ ٢زُوا َ ٩ِ ٣ی َُؼَّ ِّي ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ضٓ َ َ

ض َٓ َت َ٘ َّذ َ٤َّ ٠َ َٓ ََ َّ ََٜ َٓ ٦ا َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ض َوک َ َ
ا ٪أَبُو بَ ِْکٕ َُائ ٔ ّبا َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا ًُ َ٤زُ ٗ ََُِ ٓ ٥ؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
اہللٔ بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َٓإٔذَا ًُ َ٤زُ فٔي ا٨َّ ٟا ٔ
ک
وَ ٪یأبَِي اہللُ ذََ ٔ ٟ
ا٤َ ًُ ٪زُ َر ُج َّل ُِ ٣حض ٔ ّزا َٗا ََٓ ٢أَیِ َ ٩أَبُو بَ ِْکٕ َیأبَِي اہللُ ذََ ٔ ٟ
ک َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ِو َت ُط َوک َ َ
ض
وََ ٓ ٪ب ٌَ َث إلٔ َي أَبٔي بَ ِْکٕ َٓ َحا َئ َب ٌِ َذ أَ َِ ٪ػََّّي ًُ َ٤زُ تَٔ ٠
َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ِک اٟؼَّ ََل َة ٓ ََؼََّّي بٔا٨َّ ٟا ٔ
بف
دبع اہلل نب دمحم یلی ،دمحم ،ہملس  ،دمحم ااحسؼ ،زرہی ،دبعاکلمل نب اوبرکب ،دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت دبعاہلل نب زہع

رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امیبری یک دشت وہیئ افر ںیم املسمونں ےک دنچ ارفاد ےک اسھت آپ ےک
اپس اھت وت آپ وک رضحت البؽ ریض اہلل اعتیلہنع ےن البای امنز ےک ےیلآپ ےن رفامایہک یسک وک مکحدفہکولوگں وک امنززپاھےئ سپ
رضحت دبعاہلل نب زہع ےلکن وت داھکی ہک رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ولوگں ےک درایمؿ وموجد ںیہ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع
اغبئےھتوتںیمےناہکاےرمعریضاہللاعتیلہنعڑھکےوہاجؤافرولوگںوکامنززپاھؤفہآےگڑبےھافرریبکتیہکبجروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اؿیک آفاز ینس افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیلہنع دنلب ابگن آدیم ےھت رفامایہک اوبرکب ریض اہلل اعتیلہنع
اہکںںیہاہللاعتیلافراملسمؿاساکااکنررکےتںیہسپآپےناوب رکبریضاہللاعتیلہنعوکالباجیھبوتفہاسفتقرشتفیالےئہک
رضحترمعریضاہللاعتیلہنعفہامنززپاھےکچےھتوترھپرضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنولوگںوکامنززپاھیئ
بف
رافی  :دبعاہلل نب دمحم یلی ،دمحم ،ہملس ،دمحم ااحسؼ ،زرہی ،دبعاکلمل نب اوبرکب ،دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت دبعاہلل
نبزہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکالختفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1235

٣وسي ب ٩یٌ٘وبً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩اسحا ،ٚاب ٩ط٬ابً ،بیذاہلل ب ٩حرضت ًبذاہلل ب٩
راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،ابوٓذیکٰ ،
زٌ٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َذیِ ٕک َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َُ ٣
وسي بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ ََ ٩ز َِ ٌَ ٣ة أَ َِْ َ ََ ُظ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟخَ ََ ٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ
ٔط َض ٕ

َخ َد أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حتَّي أَك ِ ََ ٍَ ٠رأِ َسطُ ُٔ ٩ِ ٣ح ِح َزتٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ََ ََ ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ِو َت ًُ ََ ٤ز َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َ َ
ک َُ ِِ ٣ـ ّبا
ض ابِ ُ ٩أَبٔي ُٗ َحا َٓ َة َی ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
ُ ٔ ٟی َؼ٨َّ ٠ٟٔ ِّ١ا ٔ

ادمحنباصحل،اوبدفکی،ومٰیسنبوقعیب،دبعارلنمحنبااحسؼ،انبَھاب،دیبعاہللنبرضحتدبعاہللنبزہعریضاہللاعتیل
ہنعےنہیدحثیایبؿیکہکاسںیماہکہکبجیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحترمعریضاہللاعتیلہنعیکآفازینسوتانب
زہعریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےلکناہیں کتہکآپےنرسرابرکابرہاکنالاےنپرجحہےسرھپرفامای
ںیہنںیہنںیہن۔اچےیہہکولوگںوکانب ایباحقہف(دصقیاربکریضاہللاعتیلہنع)امنز زپاھںیئ افرآپ انراک ییک احتلںیمرفام
رےہےھت۔
رافی  :ادمحنباصحل،اوبدفکی،ومٰیسنبوقعیب،دبعارلنمحنبااحسؼ،انبَھاب،دیبعاہللنبرضحتدبعاہللنبزہعریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفےکفتقولوگںےس(ریغرضفری)وگتفگوھچڑدانیاچےیہ
ابب  :تنساکایبؿ
ہنتفےکفتقولوگںےس(ریغرضفری)وگتفگوھچڑدانیاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1236

راوی ٣ :شذد٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ح٤ادًَّ ،ي ب ٩زیذ ،حش ،٩ابي بْکہ ،ح٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذبً ٩بذاہلل انؼاری،
اطٌث ،حش ،٩حرضت ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
ْک َة ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔي بَ ِ َ
َّ
َ
َ
َ
ْک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
ا َِ ٤ُ ٟثني ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ اْلِ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي اْلِ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔي بَ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠ِ ٔ ٟ ٥َ ٠ح َش ٔ ٩بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي إ ٔ َّ ٪ابِنٔي َص َذا َسی ِّْذ َوإِِّٔي أَ ِر ُجو أَ ِ ٪ی ُِؼٔ٠حَ اہللُ بٔطٔ بَي ِ َن ٓ ٔ َئ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔي َو َٗا َ ٢فٔي َحذٔیثٔ
ٔیَ ٤تي ِ ٔن
َح َّ٤اد ٕ َو ١َّ ٌََ ٟاہللَ أَ ِ ٪ی ُِؼٔ٠حَ بٔطٔ بَي ِ َن ٓ ٔ َئ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ًَو َ

دسمد ،ملسم نب اربامیہ ،امحد ،یلع نب زدی ،نسح ،ایب رکبہ ،ح ،دمحم نب ینثم ،دمحمنب دبعاہلل ااصنری ،اثعش ،نسح ،رضحت اوبرکب

ریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرضحتنسحنب یلعریضاہللاعتیلہنعےسرفامایہکریماہی
اٹیب رسدار ےہ افر ںیم کشیب ادیم راتھک وہں ہک اس ےک ذرہعی ےس اہلل ریمی اتم ےک دف رگوہں ںیم حلص رکا دے افر امحد ےس
رفاتیےہہکرضحتنسحریضاہللاعتیلہنعےنرضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعےس حلصرکیلافرالختفےسدربتسداروہےئگ
سجیکفہجےساکیتہبڑباہنتفمتخوہایگ۔
رافی  :دسمد،ملسم نباربامیہ،امحد ،یلعنبزدی،نسح ،ایبرکبہ،ح،دمحم نب ینثم ،دمحمنبدبعاہللااصنری ،اثعش ،نسح،رضحت
اوبرکبہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ہنتفےکفتقولوگںےس(ریغرضفری)وگتفگوھچڑدانیاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1237

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یزیذ ،ہظا٣ ،٦ح٤ذ

ض تُ ِذرٔ ُُ ٛط ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة إ ٔ ََّ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ أَ َِْ َ َََ٧ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤ذ َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢ح َذ ِی َٔ ُة َ٣ا أَ َح ْذ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َّ
َّ
رض َک ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة
أََ٧ا أَ َْا ُٓ َضا ًََِ ٠یطٔ إَٔ َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َٓإِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ََ ٢ت ُ ُّ
نسحنبیلع،سیدی،اشہؾ،دمحمرفامےتںیہہکرضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعنبامیؿےنرفامایہکولوگںںیمےسوکیئاکیصخش
یھب ااسی ںیہن ےہ ہک فہ ہنتف وک اپےئ  رگ ہی ہک ےھجم اس ہنتف ںیم التبم وہےن اک دخہش ہن وہ۔ وساےئ دمحم نب ہملسم ےک کشیب ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکےھجتہنتفوکیئاصقنؿںیہناچنہپےئاگ۔
رافی  :نسحنبیلع،سیدی،اشہؾ،دمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ہنتفےکفتقولوگںےس(ریغرضفری)وگتفگوھچڑدانیاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1238

راوی ٤ً :زوب٣ ٩ززو ،ٚطٌبہ ،اطٌث ب ٩س٠ی ،٥حرضت ابوبزدہ ثٌ٠بہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي بُزِ َد َة ًَ َِ ٩ث ٌََِ ٠ب َة بِ ُٔ ٩ؿب َ ِی ٌَ َة َٗا ََ ٢د َْ ِ٨َ ٠ا ًََّ َي

وب ٓ ََذ َْ ِ٨َ ٠ا َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٩
ُح َذ ِی َٔ َة َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي َْلَ ِ ٔ
رض ُظ ا ِٔٔ ٟت َ ُن َط ِیئّا َٗا ََ َ ٓ ٢
رض ْ
َْخ ِج َ٨ا َٓإٔذَا ُٓ ِش َل ْان َُ ِ ٣
رع ُٖ َر ُج َّل ََ َت ُ ُّ
ک َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أُرٔی ُذ أَ َِ ٪ی ِظ َتَّ َ ًََّ ١َ ٔ٤ي َط ِی ْئ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٣ؼارٔ َُ ٥ِ ٛحتَّي َت َِ ٨حَّ ٔ َي ًَ َّ٤ا اَ ِ ٧حَِ ٠ت
َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُظ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
رمعفنب رمزفؼ ،ہبعش ،اثعش نب میلس ،رضحت اوبربدہ  ہبلع ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ےئگ وت
اوہنںےنرفامایہککشیبںیماےسیصخشوکاجاتنوہںےسج ہنتفوکیئرضرںیہناچنہپےئ اگ۔ ہبلعےتہکںیہہکمہاؿےک اپسےسابرہ
ےلکن وت اکی ہمیخ اگل وہاداھکی مہ اس ںیمدالخ وہےئگ وت داھکی ہک اس ںیم دمحم نب ہملسم ںیہ مہ ےن اؿ ےس ذحہفی ےک اس وقؽ ےک
ابرےںیموپاھچوتاوہنںےنرفامایہکںیمںیہناچاتہہکاہمترےرہشفںںیموکیئہگجےھجماشلموہاجےئاہیںکتہکفہونتفںےس
ابلکلاصػافررفنشوہاجےئ(رمادہیےہہکںیماہمترےرہشفںںیمراہشئںیہنرانھکاچاتہبجکتہکےنتفمتخہنوہاجںیئ)۔
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،اثعشنبمیلس،رضحتاوبربدہ ہبلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ہنتفےکفتقولوگںےس(ریغرضفری)وگتفگوھچڑدانیاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1239

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،اطٌث ب ٩س٠ی ،٥حرضت ابوبزدہ ،ؿبیٌہ ب ٩حؼين اٟثٌ٠بي

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَ ِطٌ َث بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبي ب ُ ِز َد َة ًَ ُِ ٩ؿب َ ِیٌ َة بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن َّ
اٟث ٌِ َٔ ٠ب ِّي ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
َ
َ
ٔ
َ
دسمد ،اوبوعاہن ،اثعش نب میلس ،رضحت اوبربدہ ،صتیعہ نب نیصح ایبلعثل ےس ایس ینعم یک دحثی رفاتی رکےت ںیہ وج افرپ
ذگری۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اثعشنبمیلس،رضحتاوبربدہ،صتیعہنبنیصحایبلعثل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ہنتفےکفتقولوگںےس(ریغرضفری)وگتفگوھچڑدانیاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1240

راوی  :اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی٫ ٥ذِي ،اب٠ً ٩یہ یو٧ص ،حشٗ ،٩یص بً ٩باد

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ َٗ ٩ِ ًَ ٩ی ٔص بِ ًَٔ ٩بَّاد ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٕٓ ٔ ٌََّ ٔ ٟي َرض َٔي
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٦رأ ِ ْی َرأَیِ َت ُط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًَض ٔ َذ إلٔ َ َّي
اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َِْ ٔ ََِ٧ا ًَ ِٔ ٣َ ٩شيَ َٔک َص َذا أَ ًَ ِض ْذ ًَض ٔ َذ ُظ إَِٔ ٟی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ ِی ٕئ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َرأِ ْی َرأَیِ ُتطُ

اامسلیعنباربامیہهددیل،انبہیلعویسن،نسح،سیقنبابعدےتہکںیہہکںیمےنرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےساہکہکہیوجآپ
رفسرکےتںیہ(رضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعےسڑلایئےکےیل)وتاسےکابرےںیمںیمہالتبںیئہکایکہیاساکوکیئدہعےہ
وجآپےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایل اھتایآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپراےئےسااسیرکےتںیہ؟اوہنںےنرفامای
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسوکیئدہعںیہنایلنکیلہیوتریمیذایتراےئےہ۔
رافی  :اامسلیعنباربامیہ ،دھین،انبہیلعویسن،نسح،سیقنبابعد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ہنتفےکفتقولوگںےس(ریغرضفری)وگتفگوھچڑدانیاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1241

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہیٗ ،٥اس ٥بٓ ٩ـ ،١ابونرضہ ،حرضت ابوسٌیذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َن ِ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِ٤زُ ُ٣َ ٚارٔ َٗ ْة ً ٔ َِ ٨ذ َفُ ِ َٗ ٕة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َی ِ٘ ُتَ ُ٠ضا أَ ِول َي َّ
اٟلائ ٔ َٔ َتي ِ ٔن بٔا َِ ٟح ِّٙ

ملسم نب اربامیہ ،اقمس نب لضف ،اوبرضنہ ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
رفامایہکاملسمونںںیمرفتہقےکفتقاکیہنتفوھپٹزپےاگاسےساتقؽرکے اگوجدفونںرگفوہںںیمقحےکزایدہرقبی
وہاگ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اقمسنبلضف،اوبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1242

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١و٫یب ،حرضت ً٤زو ب ٩یحیي اپ٨ے واٟذ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ی ِحیَي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ُِ ٟخ ِذر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ئ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠تُ َخيَُِّوا بَي ِ َن اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ومیسنباامسلیع،فهیب،رضحترمعفنبییحیاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہافرفہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اایبنء ںیم ےس یسک وک اکی دفرسے رپ
تلیضفہندایرکف۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فهیب،رضحترمعفنبییحیاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1243

راوی  :ححاد ب ٩ابویٌ٘وب٣ ،ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض ،یٌ٘وب ،اب ٩ط٬اب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ٩٤ارعد ،حرضت
ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔي
وب َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وب َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔي َی ٌِ ُ٘ َ
َ
َف َٓ ٍَ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضود ٔ َو َّأ ٟذی ِاػ َلفَي َُ ٣
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
وسي َ َ
ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠یَ َذ ُظ َََٓ ٠ل ََ ٥و ِج َط ا َِ ٟی ُضود ٔ ِّی ٓ ََذ َص َب ا َِ ٟی ُضود ٔ ُّی إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َِْ َ ََ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ
غ ٓ َََل
وَٓ ٪أ َ ُٛو ُ ٪أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢یٔ ُ
وسي بَاك ْٔع فٔي َجأ ٔ ٧ب ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
اض ی ُِؼ ٌَ ُ٘ َ
ٔیَٓ ٙإٔذَا َُ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠تُ َخيَُِّؤِي ًََّ َي َُ ٣
وسي َٓإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اس َت ِثن َي اہللُ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َحذ ُ
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪ػ ٌٔ ََٓ ٙأَٓ َ
ٔیث ابِ َٔ ٩ی ِحیَي أَ َت ُّ٥
َاِ َٗ ٚبَّٔي أَ ِو ک َ َ
أَ ِدرٔی أَک َ َ
اِ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪
اجحجنباوبوقعیب،دمحمنبییحینبافرس،وقعیب،،انبَھاب،اوبہملسنبدبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع

رفامےتںیہہک اکیوہیدیصخشےنیسکابترپمسقاھکےتوہےئاہکہکمسقےہاسذاتیکسجےنومٰیسوکبختنمرکایل،ہینسرک
املسمونںےناانپاہھتااھٹایافروہیدیےکرہچےرپزفرےسردیسرکدایفہوہیدیوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالچایگ
افر آپ وک اسیک ربخ دی وت روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک ےھجم ومٰیس رپتلیضف ہن دایرکف ویکہکن (دیماؿ رشحم ںیم)
ولگ ےوہشوہںےگافربسےسےلہپےھجمیہاافہقوہاگوتدوھکیںاگہکومٰیسرعشایہٰلاکاکیانکرہڑکپےوہںےگافرےھجم
ںیہنولعمؾہکفہ ےوہشوہویناولںںیم ےسےھتافرھجمےسےلہپاںیہناافہقوہایگاھتایفہاؿولوگںںیمےسےھتںیہنجاہللےن
 ےوہیشےسینثراھک۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرمعفنبییحییکدحثیزایدہلمکمےہ۔
رافی  :اجحج نب اوبوقعیب ،دمحم نب ییحی نب افرس،وقعیب ،انب َھاب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1244

راوی ٤ً :زوبً ٩ث٤ا ،٪وٟیذ ،اوزاعي ،ابوً٤ارً ،بذاہلل بَ ٩فوخ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ٔ
َفو َخ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاع ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َّ٤ارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ُّٔ َ ٩
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َس ِّی ُذ َو َٔ ٟذ آ َد ََ ٦وأَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ت ِ٨ظَ ُّ٨ِ ًَ ٙطُ اْلِ َ ِر ُق َوأَ َّو َُ ٢طآ ٔ ٍٕ َوأَ َّو ُ٣ُ ٢ظَ َّٔ ٍٕ
رمعفنب امثعؿ ،فدیل ،افزایع ،اوبامعر ،دبعاہلل نب رففخ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک ںیم افالد آدؾ اک رسدار وہں افر فہ ےلہپ صخش سج ےس زنیم ےٹھپ یگ افر ںیم بس ےس ےلہپ ااھٹای اجؤںگا
افربسےسےلہپافسرشرکےنفاالوہںاگافربسےسالہپصخشوہںاگسجیکافسرشوبقؽوہیگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فدیل،افزایع،اوبامعر،دبعاہللنبرففخ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :تنساکایبؿ
اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1245

راوی ٤ً :زوبً ٩ث٤ا ،٪وٟیذ ،اوزاعي ،ابوً٤ارً ،بذاہلل بَ ٩فوخ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َی َِ ٨بِٔي ِ ٌَ ٔ ٟب ٕذ أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢إِِّٔي َْي ِ َْ ٔ ٩ِ ٣یُوَُ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩تَّي
صفح نبرمع ،ہبعش ،اتقدہ ،اوباعہیل ،انباہشب زرہی ےتہک ںیہہک یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک یسکدنبہ ےک ےیل انمبس
ںیہنہکےہکںیمویسننبیتمےسرتہبوہں۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فدیل،افزایع،اوبامعر،دبعاہللنبرففخ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1246

راوی ً :بذاٌٟزیزب ٩یحیي ب ٩رحاِي٣ ،ح٤ذ ب ٩س٤٠ہ ٣ح٤ذ ب ٩ابزاہی ،٥اسحا ،ٚاس٤اًی ١ب ٩ابوحٜیٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩ح٤ذ،
ًبذاہلل ب ٩جٌرف

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩یَ ِحیَي ا َِّ َ ٟ
َحاِ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َحٕٔ ٜی٩ِ ًَ ٥

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا َی َِ ٨بِٔي ٔ ٨َ ٔ ٟب ٕ ٓي أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢إِِّٔي
ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا َ ٢ک َ َ
َْي ِ َْ ٔ ٩ِ ٣یُوَُ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩تَّي
دبعازعلسینبییحینبرحاین،دمحمنبہملسدمحمنباربامیہ،ااحسؼ،اامسلیعنباوبمیکح،اقمسنبدمحم،دبعاہللنبرفعجےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیسکیبنےکےیلانمبسںیہنہکویںےہکںیمویسننبیتمےسرتہبوہں۔
رافی  :دبعازعلسینبییحینبرحاین،دمحمنبہملسدمحمنباربامیہ،ااحسؼ،اامسلیعنباوبمیکح،اقمسنبدمحم،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1247

راوی  :زیاد ب ٩ایوبً ،بذاہلل ب ٩ادریص٣ ،ختار ب ،١ٔ٠ٓ ٩حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ِک ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا زٔ َیادُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ
ٔیص ًَ ِِ ٣ُ ٩خ َتارٔ بِ َٔ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩ی ِذ ُ ُ

َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َْي ِ ََ ا ِٔ َََٟیَّةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَا َک إٔبِ َزاصٔی ُ٥

زایدنباویب،دبعاہللنبادرسی،اتخمرنبلفلف،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکاخمبطرکےکاہکاےامتؾولخماقتےک بسےسرتہبصخشوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہ
وتاربامیہےھت(ہیامکؽوتاعضافرااسکنریےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکاحالہکنآپریخاالفنیلفاآلرخنیںیہ۔)
رافی  :زایدنباویب،دبعاہللنبادرسی،اتخمرنبلفلف،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1248

راوی  :زیاد ب ٩ایوبً ،بذاہلل ب ٩ادریص٣ ،ختار ب ،١ٔ٠ٓ ٩حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِٔي َو َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َّ
اٟظٌٔيَ ُّٔی ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
ُّ
ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ِدرٔی أَتُ َّب ٍْ ٌَٟٔي ْن ص َُو

أَ َِ ََ ٦و َ٣ا أَ ِدرٔی أًَُزَیِ ْز ٔ َ ٧ب ٌّي ص َُو أَ ََِ ٦

ئ
دمحم نب وتملک القسعین ،دلخم نب اخدل ،رعشی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،انب اوبذئ ،دیعس نب اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل
ہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمںیہناجاتنہکوقؾعبت(سجاکرقآؿرکمیںیمذترکہےہ)وعلمؿ
ےہایںیہن۔افرںیمںیہناجاتنہکزعسی(ںیہنجوہیدےناہللاکاٹیبرقاردای)فہیبنےھتایںیہن۔
رافی  :زایدنباویب،دبعاہللنبادرسی،اتخمرنبلفلف،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اایبنءںیمضعبوکضعبرپتلیضفدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1249

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َِْ َ ََ ُظ أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

ض بٔابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی َ ٥اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ُئ أَ ِو ََدُ ًَ ََّل ٕ
ت َوَِ ٟی َص
أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا أَ ِول َي ا٨َّ ٟا ٔ
بَ ِینٔي َوبَ ِی َُ ٨ط ٔ َ ٧ب ٌّي
ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انبَھاب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکںیمےنہیرفامےتوہےئانسہکولوگںںیمبسےسزایدہںیمانبرممیےکرقبیوہںافرامتؾاایبنءالعیت
اھبیئںیہافرریمےافرانبرممیےکدرایمؿوکیئیبنںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انبَھاب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمہبحیکرتددی
ابب  :تنساکایبؿ
رمہبحیکرتددی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1250

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،سہی ١ب ٩ابوػاٟحً ،بذاہلل ب ٩دی٨ار ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي صُ َزیِ َز َة
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َََََِْ٧ا ُس َض ِی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
و ٪أَٓ َِـ َُ ٠ضا َٗ ِو ُ ََ ٢إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َوأَ ِدَ٧اصَا إ ٔ َ٣اكَ ُة ا ٌَِ ٟوِ ٔ٩ِ ًَ ٥
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢اْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔ ِـ ٍْ َو َس ِب ٌُ َ
یَ ٙوا َِ ٟح َیا ُئ ُط ٌِ َب ْة ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا ٔ٪
اْٟط ٔ
َّ ٔ

ومیسنباامسلیع،امحد،لیہسنباوباصحل،دبعاہللنبدانیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
ََّانہکےہافربسےس
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاامیؿےکرتسےسھچکافرپ ےبعںیہاؿںیمبسےسالضفہبعش َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ادینہبعشاامیؿاکہیےہہکراہتسےسڈہیاٹہیئاجےئافرایحءاامیؿاکاکیہبعشےہ۔

رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،لیہسنباوباصحل،دبعاہللنبدانیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رمہبحیکرتددی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1251

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١یحیي ب ٩سٌیذ ،طٌبہ ،ابوح٤زہ

ض َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪وٓ َِذ ًَ ِبذٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَنٔي َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّذثَنٔي أَبُو َج َِ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
و٣َ ٪ا ِاْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاہللٔ َٗاُٟوا اہللُ
ا ِِ َ٘ ٟی ٔص َ٤َّ ٟا َٗ ٔذ ُ٣وا ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣زص ُِ ٥ب ٔ ِاْل ٔ َی٤ا ٔ ٪بٔاہللٔ َٗا َ ٢أَ َت ِذ ُر َ

اَ ٪وأَ ِ٪
َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ط َضا َدةُ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤ذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َوإ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ُئ اٟزَّکَاة ٔ َو َػ ِو َُ ٦ر ََ ٣ـ َ
ُت ٌِ ُلوا ا ِٟخ َُِ ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا ِ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟ

ادمح نب لبنح ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،اوبزمحہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک بج فدف
دبعاسیقل فاےل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت آپ ےن اںیہن اہلل رپ اامیؿ الےن اک مکح دای افر رفامای ہک ایک مت
اجےتنوہہکاامیؿابہلل ایکےہ؟اوہنںےن اہکہکاہللافراساکروسؽیہزایدہاجےتن ںیہآپےنرفامایہکاسابتیک وگایہدف ہک
اہللاعتیلےکالعفہوکیئوبعمدںیہنافراسابتیکوگایہدفہکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساہلل ےکروسؽںیہافرامنزاقمئرکان،زوکاة
ادارکان،راضمؿاابملرکےکرفزےرانھکافرہیہکمتامؽتمینغاکاپوچناںہصحتیبااملؽوکادارکف۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبزمحہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

رمہبحیکرتددی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1252

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١وٛیٍ ،سٔیا ٪ابوزبيَ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رف َتزِ ُک اٟؼَّ ََلة ٔ
بَي ِ َن ا ِِ ٌَ ٟب ٔذ َوبَي ِ َن ا ِلٔ ِ ُٜ
ادمح نب لبنح ،فعیک ،ایفسؿ اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
دنبہافررفکےکدرایمؿ(رفؼیکزیچ)امنزےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،فعیک،ایفسؿاوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رمہبحیکرتددی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1253

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی ٪ا٧باریً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪س٤اکًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ی٣َ ٩اتُوا
ٕ َّأ ٟذ َ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َت َو َّج َط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٗا ُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َِ ٜی َ
ا ٪اہللُ ُ ٔ ٟیـٔی ٍَ إ ٔ َی٤ا٥ِ َُٜ٧
ض َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َي َو َ٣ا ک َ َ
َوص ُِ ٥ی َُؼ َُّ ٠
و ٪إلٔ َي بَ ِیتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟذٔ ٔ

دمحمنبامیلسؿاابنری،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکبجیبن
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ہبعکرکمہمیکرطػہنمرکان رشفع ایکوتاحصہب ےن رعض ایکہک ایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملساؿ
ولوگں اک ایکاحؽوہاگ وجااقتنؽرکےئگ افر فہتیبادقملسیکرطػہنم رکےکامنز زپےتھےھت؟ وتاہللےن ہیآتی انزؽرفامیئ۔ َف َم
َه َؿا ُلِیصی
َن۔اہللاعتیلاہمترےاامیؿوکاضعئرکےنفاالںیہنےہ۔
ََّ ُ ِ َع ِإ َب َ ُ ْ
رافی  :دمحمنبامیلسؿاابنری،امثعؿنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رمہبحیکرتددی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1254

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ٣ ،١ح٤ذ ب ٩طٌیب ب ٩طابور ،یحیي ب ٩حارث ٗ ،اس ،٥حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حـور
اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َٔ ٩طاب ُ َور ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب ِهَّلِل َوأَبِ َِ َف ِهَّلِل َوأَ ًِ َلی ِهَّلِل َو َِ ٍَ ٨َ ٣هَّلِل َٓ َ٘ ِذ ا ِس َتِ ١َ ٤َ ِٜاْل ٔ َیَ ٤

أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن إ ٔ َی٤اّ٧ا أَ ِح َشُ ُ٨ض ِّ٘ ُ٠ُْ ٥ا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٤َ ٛ

وملم نب لضف ،دمحم نب بیعش نب اشوبر ،ییحی نب احرث  ،اقمس ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےس رفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایسجےناہللاعتیلیکاخرطتبحمیک،اہللیکفہجےسرفنتیکافراہللیہیکاخرط(امؽ)
دایافراہللیہیکاخرط(امؽ)رفاکوتکشیباسےناامیؿلمکمرکایل۔
رافی  :وملمنبلضف،دمحمنببیعشنباشوبر،ییحینباحرث،اقمس،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلع

فآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رمہبحیکرتددی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1255

راوی  :اح٤ذ ب٤ً ٩ز ،رسحً ،بذاہلل ب ٩دی٨ار ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاد ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ
اٟرسحٔ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ْک بِ َٔ َ ٣ُ ٩

ت ًَ ِ٘ َٕ ١و ََ د ٔ ٕ
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َٔ٧ ٩ِ ٣اٗ ٔ َؼا ٔ
ی ٩أَََُِ ٠ب ٔ ٔ ٟذی ٕٓ ُٟب َٔٗ َّ٩ُٜ٨ِ ٣اَِ ٟت َو َ٣ا نُ ِ٘ َؼا ُ ٪ا ِ١ٔ ِ٘ ٌَ ٟ
یَٗ ٩ا َ ٢أَ َّ٣ا نُ ِ٘ َؼا ُ ٪ا َِٓ ١ٔ ِ٘ ٌَ ٟظَ َضا َدةُ ا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن َط َضا َدةُ َر ُج َٕ ١وأَ َّ٣ا نُ ِ٘ َؼا ُِّ ٪
َو ِّ
ا٪
اٟذ ٔ
اٟذ ٔ
ِْط َر ََ ٣ـ َ
یَٓ ٩إ ٔ َّ ٪إ ٔ ِح َذا ُُ َّ٩ٛتٔ ٔ ُ

َو ُت٘ٔی ُ ٥أَیَّا ّ٣ا ََ ُت َؼَّ ِّي

ادمحنبرمع،رسح،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہک(وعروتںےس)ںیمےنلقعافردنیںیمانصقوہےنےکابفوجدلقعدنموکویبوقػانبےنفاالمتےسزایدہںیہنداھکی
اکی وعرت ےن اہک ہک (وعروتں ےک) لقع افردنی ںیم ایک یمک ےہ؟آپ ےن رفامایہک لقعیک یمک وت ہی ےہ ہک دف وعروتںیک وگایہ
اکیرمدےکرباربوہیتےہافردنیاکاصقنؿہیےہہکمتںیمےسرہاکیوعرتراضمؿںیم یئکرفزےںیہنریتھکافرتہبےس
اایؾںیمامنزںیہنزپیتھ۔(ضیحفافنسیکفہجےس)۔
رافی  :ادمحنبرمع،رسح،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ
ابب  :تنساکایبؿ
اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1256

راوی  :اح٤ذب ٩ح٨ب ،١یحیي اب ٩سٌیذ ٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩ز ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن إ ٔ َی٤اّ٧ا أَ ِح َشُ ُ٨ض ِّ٘ ُ٠ُْ ٥ا
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٤َ ٛ

ادمحنب لبنح ،ییحی انب دیعس  ،دمحم نب رمع ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکاملسمونںںیماامیؿےکاابتعرےسبسےساکلمصخشاؿںیمرتہبنیاالخؼفاالےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ییحیانبدیعس،دمحمنبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1257

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا ،ٚابزاہی ٥ب ٩بظار ،سٔیا٤ٌ٣ ،٪ز ،زہزی ،حرضت ًا٣ز ب ٩سٌیذ اپ٨ے واٟذ حرضت سٌذ
ب ٩ابي وٗاؾ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚح و َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩

اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ش َ ٥بَي ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ ٠ي َن َٗ ِش ّ٤ا َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ًِ ٔم ُٓ ََلّ٧ا َٓإُٔ َّ ٧ط

ُِ ٣ؤ َٔٗ ٩ْ ٣ا َ ٢أَ ِو ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠إِِّٔي َْل ُ ًِ ٔلی اَّ ٟز ُج َ ١ا َِ ٌَ ٟلا َئ َوَُيَُِ ُظ أَ َح ُّب إلٔ َ َّي ُٔ ٨ِ ٣ط ََ ٣خا َٓ َة أَ ِ ٪یَُّ َٜب ًََّ َي َو ِجضٔطٔ

ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،اربامیہ نب اشبر ،ایفسؿ ،رمعم ،زرہی ،رضحت اعرم نب دیعس اےنپ فادل رضحت دعس نب ایب فاقص ےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےک درایمؿ امؽ میسقت ایک وت ںیم ےن رعض ایک ہک (ای روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس) الفں صخش وک یھبدےیجی ویکہکن فہ ومنم ےہ۔آپ ےن رفامایہک ای ملسم ےہکشیب ںیم یسک وک امؽفریغہداتی
وہںنکیلفہصخشسجوکںیہنداتیوہںےھجماسےسزایدہوبحمبےہ۔اسڈرےس(داتیوہں)ہکںیہکفہافدنےھہنمہنرگاجںیئ
رافی  :ادمح نب لبنح ،دبعارلزاؼ ،اربامیہ نب اشبر ،ایفسؿ ،رمعم ،زرہی ،رضحت اعرم نب دیعس اےنپ فادل رضحت دعس نب ایب
فاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1258

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یبذاہلل٣ ،ح٤ذ ب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،حرضت ًا٣زب ٩سٌذ ب ٩ابي وٗاؾ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ثَ ِورٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢وأَ َِْ َ ََِٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ ًَ ِ٩
أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ ًِ َلی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠رٔ َج ّاَ َو ٥َِ ٟی ٌُِ ٔم َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ط ِیئّا َٓ َ٘ا ََ ٢س ٌِ ْذ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًِ َل ِی َت

ُٓ ََلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َوُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔم ُٓ ََلّ٧ا َط ِیئّا َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ٘ َٓ ٩ْ ٣ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠حتَّي أَ ًَا َد َصا َس ٌِ ْذ ثَ ََلثّا

َوأ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢أَ ِو ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِ ِّٔي أ ُ ًِ ٔلی رٔ َج ّاَ َوأَ َد َُ َ ٩ِ ٣ص َُو أَ َح ُّب إلٔ َ َّي
ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ََ ٥أ ُ ًِ ٔلیطٔ َط ِیئّا ََ ٣خا َٓ َة أَ ِ ٪یُُّ َٜبوا فٔي ا٨َّ ٟارٔ ًََّ َي ُو ُجوصٔض ٔ ِ٥

دمحم نب غتیدد اہلل ،دمحم نب وثر ،رمعم ،زرہی ،رضحت اعرمنب دعس نب ایب فاقص رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ھچکولوگںوک(امؽفریغہ)دای افراؿںیمےساکیآدیموک ھچکںیہندای۔وتدعسریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس آپ ےن الفں الفں وک وت دے دای۔ افر الفں وک ھچک ںیہن دای ابفوجد اس ےک ہک فہ ومنم ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکایفہملسمےہ؟رضحتدعسریضاہللاعتیلہنعےننیترمہبتاساکااعدہایکافروضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل
فملسیہیےتہکںیہہکایفہ ملسمےہرھپوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایکشیب ںیمھچکولوگںوکدےداتیوہںافراسوک
وھچڑ داتی وہں وج ےھجم اؿ ولوگں ےس زایدہ وبحمب ےہ نج وک ںیم داتی وہں اےس ھچک ںیہن داتی اس ڈر ےس ہک ںیہک فہ افدنےھ ہنم
آگںیمہنڈاؽدےیئاجںیئ۔
رافی  :دمحمنبغتیدداہلل،دمحمنبوثر،رمعم،زرہی،رضحتاعرمنبدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1259

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،اب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز اور زہزی

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ثَ ِورٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ُٗ ِ ٥َِ ٟ ١تُ ِؤ ُٔ٨٣وا َو َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا أَ ِس٨َ ٤َِ ٠ا َٗا ََ َ ٧ ٢زی أَ َّ٪

١
ا ٪ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
ِاْل ٔ ِس ََل َ ٦ا ُِ ٤َ ٔ ٠ََٟة َو ِاْل ٔ َیَ ٤

ُ ُئ
َ
َ
ل
ک
ِ
س
ل
ِ
َ
ُ
م
ْ
ُ
ق مَلْ ْئَا َف ْن وُقلا أ ْ َیا ، ،۔ اس اک بلطم ہی ےہ ہک
دمحم نب دیبع ،انب وثر ،رمعم افر زرہی ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےک اراشدْ ، ،
االسؾہملکےکارقاراکانؾےہافراامیؿاامعؽ(اص ہح)رکےناکانؾےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،انبوثر،رمعمافرزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1260

راوی  :ابواٟوٟیذ كیاٟسي ،طٌبہ ،واٗذ بً ٩بذاہلل ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ٧بي ِکی ٥ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢واٗ ٔ ُذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
اب َب ٌِ ٕف
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََ ََ ٢ت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِذٔی ُّ َّٔ ٛارا َی ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
اوباولدیل ایطیسل ،ہبعش،فادق نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ
ہکآپےنرفامایہکریمےدعباکرفوہرک ٹلہناجانہکمتںیمےساکیدفرسےیکرگد ںینامرےنوگل۔
رافی  :اوباولدیلایطیسل،ہبعش،فادقنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1261

راوی ً :ث٤ا ٪اب ٩طیبہ ،جزیزٓ ،ـیُ ،١زوا٧ ،٪آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِی ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ
َّ
اَف
اَفا َوإ ٔ ََّ ک َ َ
رف َر ُج َّل ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا َر ُج ِٕ ٣ُ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِ َ ٛ
ا ٪ک َ ٔ ّ
ا ٪ص َُو ا ُِ ٔ َ َٟ

امثعؿانب ہبیش،رجری،لیضف،وزفاؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایہکوجاملسمؿصخشیھبیسکاملسمؿوکاکرفرقاردےوتارگفہ(فایعق)اکرفےہوت کیھےہفرہنےنہکفاالاکرفوہاجےئاگ۔
رافی  :امثعؿانبہبیش،رجری،لیضف،وزفاؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1262

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہً ،بذاہلل ب٣ ٩زہ٣ ،رسو ،ٚحرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

رسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔذ اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي َِ ٕ َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍْ َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣یطٔ َٓ ُض َو ُ٨َ ٣آ َْْٔ ٙاْ ٔ ٟؽ َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت ٓ ٔیطٔ َْ َّْ ٠ة ُٔ ٨ِ ٣ضَّ٩
اػ ََ َٓ ٥ح َز
کَ َ
أ ٓ ٪یطٔ َْ َّْ ٠ة ٔ ٩ِ ٣نَٔٔا َٕ ٚحتَّي َی َذ ًَ َضا إٔذَا َح َّذ َث ََ ٛذ َب َوإٔذَا َو ًَ َذ أَ َِْ ٠
َٕ َوإٔذَا ًَا َص َذ ُ ََذ َر َوإٔذَا َْ َ

اوبرکبنباوبہبیش،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاچرابںیتایسیںیہہکارگفہبس یسکااسنؿںیموہں وتفہاخصل افرسج ےکادنراؿاچرںیمےسوکیئاکیابت اپیئاجےئ وت
اس ےک ادنر افنؼ یک اکی اعدت ےہ اہیں کت ہک اےس وھچڑ دے۔ (فہ اچر ابںیت ںیہ) بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل۔ بج
فدعہرکےوتفافہنرکے۔بجوکیئاعمدہہرکےوتدغاریرکاجےئ۔بجیسکےسڑگھجارکےوتدبالکیمرکے۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1263

راوی  :ابوػاٟحْ ،اػ ،٥اسحاَ ،ٚفازی ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح اْلِ ََ ِ ٧لاك ٔ ُّي أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

ْش ُب ا َِ ٟخ َِ ٤ز ح ٔي َن
رس ُ ٚح ٔي َن َی ِ ٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠یَزِٔي اٟزَّأِي ح ٔي َن یَزِٔي َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََ َی ِ ٔ
رس َُ ٚوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣وََ َی ِ َ
وؿ ْة َب ٌِ ُذ
ْشب ُ َضا َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣واَّ ٟت ِوبَ ُة ٌَِ ٣زُ َ
َی ِ َ

اوباصحل،اخمص،ااحسؼرفازی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایبجزاینزانرکاتےہوتزانےکفتقفہومنمںیہنراتہافربجوچریرکاتےہاسفتقفہومنمںیہنراتہرشاب
ےنیپفاالرشابےتیپفتقفہومنمراتہےہ،افروتہبوتاسےکدعبشیپوہیتےہ۔
رافی  :اوباصحل،اخمص،ااحسؼ،رفازی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
اامیؿںیمیمکافرزایدیتےکداللئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1264

راوی  :اب ٩اسحا ،ٚسویذ ،رَّ٣ي ،اب٧ ٩اٗذ ،اب ٩ابوً٤ز ،ابي ٣زی٧ ،٥آٍ ،اب ٩یز یذ ،اب٬٣ ٩اد ،سٌیذ ب ٩ابوسٌیذ ََ٘٣ی،
حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ٔیذ بِ َ٩
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩س َویِ ٕذ اٟزَّ ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َِ ٣زیَ َ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا َ٧آ ٔ ٍْ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩زیِ ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاد ٔأَ ََّ ٪سٌ َ

َخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط
أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا َِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی َح َّذثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َزَِي اَّ ٟز ُج ُ
ََ ١
اٟو َّ٠ةٔ َٓإٔذَا ا ِن َ٘ َل ٍَ َر َج ٍَ إَِٔ ٟیطٔ ِاْل ٔ َی٤ا ُ٪
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ک َ ُّ
ِاْل ٔ َی٤ا ُ ٪ک َ َ

انبااحسؼوسدیریلم،انباندق،انباوبرمع،ایبرممی،انعف ،انبسیدی،انبمھاد ،دیعس نب اوبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجآدیمزانرکاتےہوتاامیؿاسںیمےسلکناجاتےہ
افراسرپاکیاسہییکرطحطلسمراتہےہبجفہافرغوہاجاتےہوتاامیؿفاسپاسےکادنرولٹآاتےہ۔
رافی  :انبااحسؼ،وسدی،ریلم،انباندق،انباوبرمع،ایبرممی،انعف،انبسیدی،انبمھاد،دیعسنباوبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دقتریاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1265

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًیً ،١بذاہلل ًبذاٌٟزیز ،ابوحاز ،٦حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔي َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّذثَنٔي بٔٔ٤نّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وض َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّٔ ٣ة إ ٔ ِ٣َ ٪ز ٔ ُؿوا ٓ َََل َت ٌُودُوص َُِ ٥وإ ٔ ِ٣َ ٪اتُوا ٓ َََل َت ِظ َض ُذوص ُِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ َ٘ ٟذرٔیَّ ُة َُ ٣ح ُ

ومیس نب اامسلیع ،دبعاہلل دبع ازعلسی ،اوباحزؾ ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکدقرہیاساتمےکوجمیسںیہارگفہامیبروہاجںیئوتاؿیکایعدتہنرکفافرارگفہرماجںیئوتاؿےکانجزفںںیم
رشکیتموہ۔

رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاہللدبعازعلسی،اوباحزؾ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1266

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا٤ً ،٪ز ب٣ ٩ح٤ذ٤ً ،ز ٣ولي ،حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ی٤ا٪

ُرف َة ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ِ ٩حُ َذ ِی َٔ َة َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٣ول َي ُ ِ َ
ات ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
وض َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّٔ ٣ة َّأ ٟذ َ
وَ َٗ ََ ٪ذ َر ََ ٣َ ٩ِ ٣
یَ ٩ی ُ٘وَ ُٟ
وض َو َُ ٣ح ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ِّ١َُٟٔ ٥َ ٠أ ُ َّٕ ٣ة َُ ٣ح ْ
اٟذ َّجا َٔ ٢و َح ٌَّ ًََّ ٙي اہللٔ أَ ِ ٪یُ ِ٠حٔ َ٘ ُض ِ ٥ب ٔ َّ
یٌ ُة َّ
اٟذ َّجا ٔ٢
ٓ َََل َت ِظ َض ُذوا َج ََ ٨از َتطُ َو َ٣َ ٩ِ ٣ز ٔ َق ُٔ ٨ِ ٣ض َََِ ٓ ٥ل َت ٌُودُوص َُِ ٥وص ُِٔ ٥ط َ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،رمعنبدمحم،رمعومیل،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعنبامیؿےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساک
اراشدہکرہاتمںیموجمیسںیہافرریمیاتمےکوجمیسفہولگںیہوجےتہکںیہہک دقتریںیہنےہ۔اؿںیمےسوجرماجےئوتمت
اسےکانجزےںیمرشکیہنوہافروجاؿںیمےسامیبروہاجےئوتاؿیکایعدتہنرکفافرفہداجؽےکرگفہںیہافراہللاعتیلاکاؿ
رپقحےہہکاؿوکداجؽےسالمدے۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،رمعنبدمحم،رمعومیل،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعنبامیؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1267

ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ٣ :شذد یزیذ ،زریٍ ،یحیي ب ٩سٌیذً ،وٖٗ ،شا٣ہ ب ٩زہيَ ،حرضت
ٰ

یذ بِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َو َی ِحیَي بِ ََ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَاص َُِ َٗ ٥اَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َٗ َشا َُ ٣ة بِ ُُ ٩ز َصيَِ ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد أَ ََّ ٪یز ٔ َ

ق
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ َْ ََٙ ٠آ َد َِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٦ب َـ ٕة َٗ َب َـ َضا َٔ ٩ِ ٣جٔ٤ی ٍٔ اْلِ َ ِر ٔ
أَبُو َُ ٣
َ ١وا َِ ٟحزِ َُ ٪وا َِ ٟخب ٔ ُ
ک َو َّ
یث
َٓ َحا َئ بَُ٨و آ َد ََ ًََّ ٦ي َٗ ِذرٔ اْلِ َ ِر ٔ
ق َجا َئ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥اْلِ َ ِح َ٤زُ َواْلِ َبِ َی ُف َواْلِ َ ِس َودُ َوبَي ِ َن ذََ ٔ ٟ
اٟش ِض ُ
َو َّ
یذ
ک َو ِاْل ٔ ِْ َبا ُر فٔي َحذٔیثٔ َیز ٔ َ
اٟلی ُِّب َزا َد فٔي َحذٔیثٔ َی ِحیَي َوبَي ِ َن ذََ ٔ ٟ

دسمد سیدی ،زرعی،ییحی نب دیعس ،وعػ ،اسقہم نب زریہ ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلع فآہلفملس ےنرفامایہکاہللاعتیلرضحتآدؾوک یھٹمرھباخکےسےسج اسریزنیمےسایل اھتدیپا ایکسپینب آدؾ زنیم
یکیٹمرپآےئ(ینعیرہاکییکقیلختاسیکیٹمےکاسحبےسوہیئ)سپاؿںیمےسوکیئدیفسآایوتوکیئرسخافروکیئاکالاؿےک
درایمؿوکیئرنؾوخےہ وتوکیئدبقلخےہوکیئاناپک(اکرف)ےہوتوکیئاپک(املسمؿ)ےہ۔ییحینبدیعسیکرفاتیںیم(نیبذاکل
ےکاجبےئ)فنیبذاکلےہافراابخرسیدینبزرعییکدحثیںیمےہ۔
رافی  :دسمدسیدی،زرعی،ییحینبدیعس،وعػ،اسقہمنبزریہ،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1268

راوی ٣ :شذدب٣ ٩رس٫ذ٤ٌ٣ ،تَ٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز ،سٌیذ بً ٩بیذ بً ٩بذاہلل ب ٩حبیب ابو ًبذاٟزح ٩٤سَّ٠م رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رس َص ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٨ِ ٣ؼ َور بِ َ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔیُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩س ٌِذٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َذ َة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذدُ بِ ُِ َ ٣ُ ٩

ََّم ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَٗ ٦ا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔي َج ََ ٨ازة ٕ ٓ َٔیضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟشِّ ٔ ٠
بِ َٔ ٩حبٔیبٕ أَبٔي ًَ ِبذٔ اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
َّ
َّ
ق ث ُ َّ٥
صة ٔ فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ص ْة َٓ َح ٌَ َ ١یَ ُِ ُٜ٨ت بٔا ِِ ٔ٤ٟخ َ َ
ب ٔ َب٘ٔی ٍٔ ا ِِ َِ ٟز َٗذٔ َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠حََ ٠ص َو ٌََ ٣طُ ِٔ ٣خ َ َ
وس ٕة إ ٔ ََّ ََ ٛت َب اہللُ َََ٣اَ َ ٧ضا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة إ ٔ ََّ َٗ ِذ ُٛت َٔب ِت
َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ٕذ َ٣ا َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ََ ُٔ ٨ِ ٣
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ١
َط٘ ٔ َّی ّة أَ ِو َسٌ َ
ٔیذ ّة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ أَٓ َََل ُ ُٜ٤ِ َ ٧ث ًََّ َي َ ٔ ٛتاب ٔ َ٨ا َوَ َ ٧ذ َُ ا ِ ٩ِ ٤ََ ٓ ١َ ٤َ ٌَ ٟک َ َ

اٟظ ِ٘ َوة ٔ ََ ٟیُٜو َّ٩َ٧إلٔ َي ِّ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ِّٔ ١
اٟش ٌَا َدة ٔ ََ ٟیُٜو َّ٩َ٧إلٔ َي َّ
َّ
١
رس أَ َّ٣ا أَ ِص ُ
اٟش ٌَا َدة ٔ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اٟظ ِ٘ َوة ٔ َٗا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا ََٓ ُ ٌَّ ٣ُ ١ی َّ ْ
وِّ ٔ ٟ ٪
ِّ ١
وَّ ٔ ٟ ٪
َّ
٠ظ ِ٘ َوة ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ َ ٧ ٢ب ُّي اہللٔ َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَ ًِ َلی َو َّات َقي َو َػ َّذ َٚ
٠ش ٌَا َدة ٔ َوأَ َّ٣ا أَصِ ُ
رس َ
رس َ
اٟظ ِ٘ َوة ٔ َٓیُ َی َّ ُ
اٟش ٌَا َدة ٔ َٓیُ َی َّ ُ
َّ
رسی
رسی َوأَ َّ٣ا َ ٩ِ ٣بَخ ٔ ََ ١و ِ
اس َت ِِن َي َو َٛذ َب بٔا ُِ ٟح ِشن َي ٓ ََشَ ُ٨ی ِّ ُ
بٔا ُِ ٟح ِشن َي ٓ ََشَ ُ٨ی ِّ ُ
رس ُظ َ ِ ٌُ ٠ِ ٔ ٟ
رس ُظ ُ ٠ِ ٔ ٟی ِ َ
مع
دسمدنب رسم ،دھ ،میرر ،وصنمر نب رمتعم ،دیعس نب دیبع نب دبعاہلل نب بیبح اوب دبعارلنمح یملس ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت یلع
ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکفہرفامےتںیہہکمہعیقب رغدقںیماکیانجزہںیمسجںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسیھبرشکیےھتسپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافرھٹیبےئگآپےکاسھتاکیوھچیٹیسزکلییھتآپ
ےنزکلی ےسزنیم وکرکدیان رشفعرکدای رھپاانپرسرابرکافرپااھٹایافررفامایہک مت ںیم ےسوکیئںیہن ےہوکیئذی سفنوجدیپاایک
ایگےہںیہنےہ رگہیہکمنہجایتنجںیماساکاقمؾنیعتمےہ رگہیہکھکلدایایگےہفہدیعس(رفح)اییقش(دبتخب) رضحتیلع
رفامےت ںیہ ہک وقؾ ںیم ےس اکی صخش ےن اہک اے اہلل ےک یبن۔ وت ایک مہ اےنپ ےھکل وہےئ رپ رھبفہس رکںیل افر لمع رکان وھچڑدںی
سپوجالہاعسدتںیمےسوہاگفہرضفراعسدترپیہرےہاگوجدبتخبولوگںںیمےسوہاگفہدبتخبیہرےہاگ۔آپےنرفامای
ہکلمعایکرکفویکہکنرہاکیوکاہللیکرطػےسوتقیفدیاجیتےہوجالہاعسدتںیہاںیہناعسدتفاےلاامعؽیکوتقیفیتلمےہ
نَم
افروجالہاقشفت ںیہاںیہن اامعؽرش یکوتقیف یتلم ےہرھپ اہللےک یبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنہیآایت التفترفامںیئ۔ َفَ َّم ْ
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ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1269

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،ابو٤٬ٛص ،اب ٩بزیذہ ،حرضت یحیي ب ٩یٌ٤ز

ا ٪أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢تَ َ َّ ٥َ ٠فٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذث َ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َِ ٛض َْ ٤ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز َٗا َ ٢ک َ َ
صة ٔ ََ ٌِ ٣ب ْذ ا ُِ ٟح َضنٔ ُّي َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َوحُ َِ ٤ی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟح ِ٤ي ََ ُّٔی َحا َّجي ِ ٔن أَ ِو َُ ٌِ ٣تَ ٔ٤زیِ ٔ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٩ا َِ ٟو َٟٔ٘ی َ٨ا
ا َِ َ٘ ٟذرٔ بٔا َِ ٟب ِ َ

ئ فٔي ا َِ َ٘ ٟذرٔ ٓ ََو َّٓ َ ٙاہللُ َ٨َ ٟا ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ِ٨َ ٟا ُظ ًَ َّ٤ا َی ُ٘و َُ ٢ص ُؤ ََ ٔ
أَ َح ّذا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
 ١ا ََِ َ َٟل َ ٦إلٔ َ َّي َٓ ُُِ٘ ٠ت أَبَا ًَ ِبذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤إُٔ َّ ٧ط َٗ ِذ هَ َض َز
َداْ َّٔل فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ ٓ َِاٛت َ َُ ِٔ ٨ت ُط أََ٧ا َو َػاح ٔ ٔبي َٓوَ َُ ٨ِ ٨ت أَ ََّ ٪ػاح ٔ ٔبي َس َیَ ٔ ُ
یت أُو َٟئ ٔ َ َ
اض َی ِِقؤ َُ ٪ا ُِِ ٟق َ َّ
یئ
و ٪أَ َِ َٗ ََ ٪ذ َر َواْلِ َ َِ ٣ز أَُ٘ َٓ ُْٕ ٧ا َ ٢إ ٔ َذا ََ ٔ ٟ٘
و ٪ا َِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟیزًُِ َُ ٤
َِق َ
ک َٓأ َِْ ٔ َِصُ ِ ٥أَِِّي بَز ٔ ْ
آَ ٪ویَ َتٔ ُ
ِ
ٗ ٔ َب َ٨َ ٠ا َ ْ َ ٧
ٕ بٔطٔ ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٟو أَ َّْٔ ٪لَ َح ٔذص ِِٔ ٣ٔ ٥ث َ ١أُحُ ٕذ َذ َص ّبا َٓأ َ ِن َٔ َ٘ ُط َ٣ا َٗب ٔ َُ ٠ط اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َحتَّي
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وص ُِ ٥ب ُ َزآ ُئ ٔ٣نِّي َو َّأ ٟذی یَ ِحُ ٔ ٠

اب َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ كَ َِ ٠َ ًَ ٍَ ٠ی َ٨ا
یُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔا َِ َ٘ ٟذرٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
اب َطذٔی ُذ َس َواد ٔ َّ
اٟظ ٌِز ٔ ََ یُ َزی ًََِ ٠یطٔ أَثَزُ َّ
رف َو ََ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َحتَّي َجََ ٠ص إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُج َْ ١طذٔی ُذ بَ َی ٔ
اٟش َ ٔ
اق اِّ ٟث َی ٔ

َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِس ََ ٨ذ ُر ِٛبَت َِیطٔ إلٔ َي ُر ِٛبَت َِیطٔ َو َو َؿ ٍَ َِ َّٔ ٛیطٔ ًََّ َي َٓخ ٔ َذیِطٔ َو َٗا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤ذ أَ ََِِْٔٔي ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
ی ٥اٟؼَّ ََل َة َوتُ ِؤت َٔي اٟزَّکَا َة َو َت ُؼ َو٦
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اْل ٔ ِس ََل ُ ٦أَ َِ ٪ت ِظ َض َذ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤ذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو ُت٘ ٔ َ
اس َت َل ٌِ َت إَِٔ ٟیطٔ َسب ٔ ّیَل َٗا ََ ٢ػ َذٗ َِت َٗا ٌَََ ٓ ٢حٔب ِ َ٨ا َٟطُ َی ِشأَُ ُٟط َوی َُؼ ِّذ ُٗ ُط َٗا ََٓ ٢أ َ ََِِْٔٔي ًَ ِ٩
َر ََ ٣ـ َ
اَ ٪و َت ُح َّخ ا ِٟب َ ِی َت إ ٔ ِِ ٪

َخ َوتُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔا َِ َ٘ ٟذرٔ َْي َِٔظ ٔ َو َ ِّ
رشظ ٔ َٗا ََ ٢ػ َذٗ َِت َٗا َ٢
ِاْل ٔ َی٤ا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ ِ ٪تُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔاہللٔ َو َََ ٣لئَٜٔتٔطٔ َو ُٛتُبٔطٔ َو ُر ُسٔ٠طٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اک َٗا ََٓ ٢أ َ ََِِْٔٔي ًَ َِّ ٩
اٟشا ًَ ٔة َٗا َ٣َ ٢ا
ک َت َزا ُظ َٓإ ٔ َِ ٥ِ َٟ ٪تَ ٩ِ ُٜت َزا ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط َی َز َ
َٓأ َ ََِِْٔٔي ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِح َشا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ َِ ٪ت ٌِبُ َذ اہللَ َٛأََ َّ ٧
ا ِِ ٤َ ٟشئُو َُ ٨ِ ًَ ٢ضا بٔأ َ ًَِّ ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠
اٟشائ ٔ َٔٗ ١ا ََٓ ٢أ َ ََِِْٔٔي ًَ ِ ٩أَ ََ ٣ارات َٔضا َٗا َ ٢أَ َِ ٪تَ ٔ ٠ذ اْلِ َ َُ ٣ة َربَّ َت َضا َوأَ َِ ٪ت َزی ا ُِ ٟحَٔا َة ا َِ ٌُ ٟزا َة
ا ٌَِ ٟا ََ ٟة رٔ ًَا َئ َّ
و ٪فٔي ا ِٟب ُ َِ ٨یا َٔٗ ٪ا َ ٢ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧لَ٠َٓ ََٙ ٠ب ٔ ِث ُت ثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ًُ َ٤زُ َص َِ ١ت ِذرٔی ََّ ٩ِ ٣
ُِ ٠ُٗ ١ت
اٟظا ٔ
اٟشائ ٔ ُ
ئ یَ َت َلا َوَ ُٟ

 ١أَ َتا ُ ٥ِ ٛی ٌَُ ِّ ٥ِ ُٜ٤ُ ٠دٔی َ٥ِ ُٜ٨
اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط ٔجََِٔی ُ
که
م
دیبعاہللنباعمذ،اوب س،انبربدیہ،رضحتییحینبرمعیرفامےتںیہہکسجصخشےنبسےسےلہپدقتریےکےلئسمںیموگتفگیک
لج
ی
م
(ااکنرایک) فہ دبعمینہجاھت رصبہںیم۔سپ ںیمافر دیمنب دبعارلنمحا رریجحایرمعہ ےکارادہےسےلچ وتمہےن (دؽںیم)اہک ہک
ارگ مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس یسک ےس الماقت یک وت مہ ےن اؿ ےس اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم وج
دقتری ےک ابرے ںیم رکےت ںیہ ہک وپںیھچ ےگ سپ اہلل ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس الماقت وک رامرے ےیل
آاسؿ رکدای وج دجسم ںیمدالخ وہ رےہ ےھت وت ںیم ےن افر ریمےاسیھت ےن اںیہن اجریھگا۔ ںیم ےن وساچہک ریما اسیھت وگتفگ ےک
ےیل ےھجم فلیک انبےئ اگ اس ےیل ہک ںیم ےن اہک ہک اے اوبدبعارلنمح رامری رطػ ھچک ولگ اظرہ وہےئ ںیہ وج رقآؿ رکمی یک
التفتیھبرکےتںیہافرملعیکرہگاایئںیھباگنھکےتلںیہافراؿاکدیقعہےہہکدقتریھچکںیہنافرامتؾاومرایسفتقوہاجےتںیہ
ےلہپوکیئارادہایتیشمدخافدنیںیہنوہیتوعنذابہللانبرمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکبجمتاؿےسولموتاںیہنالتبدانیہکںیم
اؿےسافرفہھجمےسربیںیہ۔اسذاتیکمسقسجیکدبعاہللمسقاھکاتےہارگاؿںیمےسیسکےکاپسادحاہپڑےکرباربوسانوہ
وت فہ اہلل اعتیل وبقؽ ںیہن رفامںیئ ےگ اہیں کت ہک فہ دقتری رپ اامیؿ ےل آںیئ رھپ انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ھجم ےس
رضحترمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب اطخب ےن ایبؿ ایک مہ اکی رمہبت روسؽ اہلل ےک اپسےھٹیب ےھت ہک ااچکن اکی صخش دیفس رباؼ
ڑپکےےنہپومنداروہااہنتیایسہابولںفاال،اسرپرفسےکھچکآاثرںیہنےھتہکولعمؾوہاتہکدفردرازاکرفسرکےکآراہےہافرہن
یہمہاےساجےتنےھت۔اہیںکتہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسھٹیبایگافراےنپونٹھگںوکوضحرارکؾیلصاہللہیلع
فآہلفملس یک راونں رپ رھک دای افر اہک ہک اے دمحم ےھجم االسؾ ےک ابرے ںیم التبےیئ۔ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
(االسؾ ہی ےہ ہک) وت وگایہ دے ہک اہلل ےک العفہ وکیئ ایہل ںیہن افر ہی ہک دمحم یلص اہللہیلع فآہل فملس اہلل ےک روسؽ ںیہ افر ہی ہک وت
امنزاقمئرکے،زوکاةاداایکرکے،راضمؿےکرفزےراھکرکےافرارگوتعاتقرےھکوتتیباہللاکجحرکےاسےناہکہکہک
آپ ےن چس رفامای رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک سپ ںیمہ ڑبا بجعت وہا ہک وخد وساؽ رکات ےہ افر وخد یہ آپ یک
دصتقیرکراہےہرھپاسےناہکہکےھجماامیؿےکابرےںیمالتبےیئوتآپےنرفامایہک(اامیؿہیےہہک)وتاہللرپاامیؿالےئافر
اسےکرفوتشں رپاامیؿالےئ افراسیک(آامسین)اتکوبںرپ،اسےکروسولں رپ افرآرختےکدؿ رپ ،افر دقتری رپاامیؿ الےئ
ایھچ وہ ایربی ،اسےن اہکہکآپےن چس اہک رھپاسےن اہکہک ےھجمااسحؿ ےکابرے ںیم التبےیئآپ ےنرفامایہک(ااسحؿہی ےہ
ہک) وت اہلل اعتیل یک ابعدت رکے اس رطح ہک وگای وت اےس دھکی راہ ےہ افر ہی ہک فہ ےھجت دھکی راہ ےہ اس ےن اہک ہک ےھجم ایقتم ےک
ابرے ںیم التبےیئ ہک ایقتم بک آےئ یگ آپ ےن رفامای ہک سج ےس وساؽ ایک ایگ ےہ فہ اسلئ ےس زایدہ اس ےک ابرے ںیم ملع

ںیہنراتھکاسےناہکہکااھچایقتمیکالعتمایکےہآپےنرفامایہکاسیکالعوتمںںیمےسےہہکبجولڈنیاےنپآاقوکےنج
یگ۔افروتدےھکیاگہکےگنناپؤںےنلچفاےلےگنن وھبےکولگ،اتحمجافررکبایںرچاےنفاےل یبملیبملامعرںیتانبےنںیگل۔رضحت
رمعریضاہللاعتیلہنعےتہکںیہہکفہرھپالچایگسپںیمنیتدؿاینیتراںیترہھٹاراہاکیرفاتیںیملمایگےہہکھچکدریرہھٹاراہ
رھپآپےنرفامایہکاےرمعمتایکاجےتنوہہکاسلئ وکؿاھت۔ںیمےناہکہکاہللافراساکروسؽیہزایدہاجےتنںیہآپےنرفامای
ہکہیربجالیئےھتافراہمترےاپسآےئےھتہکںیہمتدنییکمیلعتدںی۔
که
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،اوب مس،انبربدیہ،رضحتییحینبرمعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1270

راوی ٣ :شذد ،یحیي ً ،ث٤ا ٪بُ ٩یاثً ،بذاہلل ب ٩بزیذہ ،حرضت یٌَّي ب ٩یٌ٤ز اور حرضت ح٤یذ بً ٩بذاٟزح٩٤
اٟح٤يَی

ا ٪بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز َوحُ َِ ٤ی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ِک ِ َ ٧ح َو ُظ َزا َد َٗا ََ ٢و َسأ َ َُ ٟط َر ُج ْ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١زَیِ ََ ٨ة أَ ِو
ِکَ٧ا َُ ٟط ا َِ َ٘ ٟذ َر َو َ٣ا َی ُ٘وَ ُٟ
اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤اََ ََ ٔ ٟ٘ی َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََذ َ ِ
ؤ ٓ ٪یطٔ ٓ ََذ َ َ
ٕ ِاْل ََٗ ٪ا َ ٢فٔي َط ِی ٕئ َٗ ِذ َْ ََل َو ََ ٣ضي
ُج َض ِی ََ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ٔ َامی َن ٌِ َُ ٤
 ١أَفٔي َط ِی ٕئ َٗ ِذ َْ ََل أَ ِو ََ ٣ضي أَ ِو فٔي َط ِی ٕئ ی ُِش َتأُِ َ ٧

و١ٔ ٤َ ٌَ ٔ ٟ ٪
ٔی ٥ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
رس َ
رس َ
 ١أَ ِو َب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟوَ َٔٓ ٔ ٦
و ١ٔ ٤َ ٌَ ٔ ٟ ٪أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ یُ َی َّ ُ
َٗ ١ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة یُ َی َّ ُ
أَ ِص ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
لج
دسمد ،ییحی ،امثعؿ نب ایغث ،دبعاہلل نب ربدیہ ،رضحت یلعی نب رمعی افر رضحت  دیم نب دبعارلنمح ا میرری دفونں ےتہک ںیہ ہک مہ
دفونں رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ےلم افر اںیہن دقتری ےک ابرے ںیم فہ ولگ وج ھچک ےتہک ںیہ التبای آےگ اسہقب

دحثی ےک امدنن ذرک ایک اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ ےس ہلیبق زمہین ایخہیتیہ ےک اکی صخش ےن وساؽ ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس وج ھچک مہ اامعؽ رکےت ںیہ ایک ہی اجؿ رک رکںی ہکاس رپ دقتری فاعق وہیکچ ےہ ای ہیہک ہیلمعریغب دقتری ےک سب ایھب
ااسی وہایگ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب ہی ھجمس رک دقتری ںیم نیعتم وہاکچ ےہ وت اس صخش ےن ای دنچ ولوگں ےن اہک ہک رھپ لمع یک
ایکرضفرت ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک  ے کش الہ تنج وک تنج ںیم ےل اجےن فاےل اامعؽ یک وتقیف یتلم ےہ افر الہ دفزخ وک دفزخ
ںیمےلاجےنفاےلاامعؽیکوتقیفیتلمےہ۔
لج
رافی  :دسمد،ییحی،امثعؿنبایغث،دبعاہللنبربدیہ،رضحتیلعینبرمعیافررضحت دیمنبدبعارلنمحا میرری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1271

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ َفیابي ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثذ ،س٠امی ٪ب ٩بزیذہ یحیي ب ٩یٌ٤ز

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذث َ َ٨ا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ُِ ٣َ ٩زثَ ٕذ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز
رفیَاب ٔ ُّي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ُد بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
ا٪
ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ یَزٔی ُذ َویَ ُِ ُ٘ ٨ؽ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ِاْل ٔ ِس ََل َُٗ ٦ا َ ٢إ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ُئ اٟزَّکَاة ٔ َو َح ُّخ ا ِٟب َ ِیتٔ َو َػ ِو َُ ٦ط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ

َو ٔاَُِت َٔشا ُ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة ُِ ٣ز ٔج ْئ

ومحمدنب اخدلرفاییب،ایفسؿ ،ہمقلع نبرمدث،امیلسؿنب ربدیہ ییحینب رمعیےسیہی دحثیرفاتی رکےت ںیہہکھچک یمکفزایدیت ےک
اسھتاسںیمہیااضہفےہہکاسےن اہکہکرھپاالسؾایک ےہ؟آپےنرفامایہک امنزاقمئرکان،زوکاةادارکان،تیباہللاکجحرکان،امہ
راضمؿ ےک رفزے رانھک افر انجتب ےس لسغ رکان ،اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی یک دنس ںیم اکی رافی ہمقلع نب رمدث
رمہئجںیہ۔

رافی  :ومحمدنباخدلرفاییب،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبربدیہییحینبرمعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1272

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز ،ابوَفزہ ہ٤ذاِي ،ابوزرًہ٤ً ،ز ب ٩جزیز ،حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اور حرضت
ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩أَبٔي َ َِف َو َة ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر َوأَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗ َاَ
یب ٓ َََل َی ِذرٔی أَ ُّی ُض ِ ٥ص َُو َحتَّي َی ِشأ َ َ٢
کَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحُ ٔ ٠ص بَي ِ َن هَ ِض َز ِی أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ََیحٔی ُئ ا َِِ ٟز ٔ ُ
یب إٔذَا أَ َتا ُظ َٗا ََٓ ٢ب َ َِ ٨ی َ٨ا َُ ٟط ُدکَّاّ٧ا ٔ ٩ِ ٣كٔي ٕن
ٓ ََل َ٠ب ِ َ٨ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪ح ٌَ َُ َٟ ١ط َِ ٣حّ ٔ ٠شا َی ٌِز ٔ ُٓ ُط ا َِِ ٟز ٔ ُ

َ
َّ َّ
ٖ ِّ
َط ٔ
اٟش َ٤ا ٔن
ِک َص ِیئَ َت ُط َحتي َسَ َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َِک ِ َ ٧ح َو صَ َذا ا َِ ٟخَََ َٔٓأٗ َِب ََ ١ر ُج ََْ ٓ ١ذ َ َ
َٓ َحََ ٠ص ًََِ ٠یطٔ َو ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧حُ ٔ ٠ص ب ٔ َح ِ٨بَت َِیطٔ َوذ َ َ
َٓ َ٘ا ََّ ٢
َف َّد ًََِ ٠یطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ک یَا َُ ٣ح َُّ ٤ذ َٗا ََ َ ٢

امثعؿ نب اوبہبیش ،رجری ،اوبرفزہ ہداین ،اوبزرہع ،رمع نب رجری ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل
ہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،احصہبریضاہللاعتیلہنعےکدرایمؿاسرطحرشتفیرفاموہےتہکوکیئ
ایبنج صخشآات وت اجؿ ہن اپات ہک وضحر وکؿ ںیہ بج کت ہک وپوھچ ہن ےل مہ ےن اچاہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک ےیل
دنسمفریغہانبدںیسجیکفہجےسایبنجصخشبجآپےکاپسآےئوتآپوکناچہؿےل۔رافیےتہکںیہہکمہےنآپےکےیل
یٹماکاکیوبچرتہآپیلص اہللہیلعفآہلفملساسرپےتھٹیب افرمہآپےکاردرگدےتھٹیب۔آےگدحثیربجالیئےکامدننایبؿایک ہک
اکیصخشاسےنمےسآایافراسیکتئیہایبؿایکاہیںکتہکاسےنولوگںےکاکیرطػےسالسؾایکافراہکہکاالسلؾکیلعای
دمحم۔رافیےتہکںیہآپےنالسؾاکوجابدای۔

رافی  :امثعؿ نب اوبہبیش ،رجری ،اوبرفزہ ہداین ،اوبزرہع ،رمع نب رجری ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1273

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ٩ً ٪و٫ب بْ ٩اٟذ ح٤صي ،اب ٩اٟذیَّ٠م

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ٔس َ٨ا َٕ ٩ِ ًَ ٪وص ِٔب بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ِّي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َّ
ََّم َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أُب َ َّي بِ َ٩
ٟذیِِّ ٔ ٠
ٌَِ ٛبٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ َو َٗ ٍَ فٔي َن ِٔ ٔسي َط ِی ْئ ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟذرٔ َٓ َح ِّذثِنٔي بٔظَ ِی ٕئ  ١َّ ٌََ ٟاہللَ أَ ِ ٪یُ ِذص َٔب ُط ٔٔ ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بي َٗا ََِ ٟ ٢و أَ َّ ٪اہللَ ًَ َّذ َب أَصِ َ١
َس َ٤ا َواتٔطٔ َوأَصِ َ ١أَ ِر ٔؿطٔ ًَ َّذبَ ُض َِ ٥وص َُو َُيَُِ هَ اُ َٟ ٥ٕ ٔ ٟض َِ ٥وَِ ٟو َرح َُٔ ٤ض ِ ٥کَاِ َ ٧ت َر ِح َُ ٤ت ُط َْي ِ َّا َُ ٟض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَ ًِ َ٤أٟض ٔ َِ ٥وَِ ٟو أَ ِن َٔ ِ٘ َت ِٔ ٣ث َ ١أ ُ ُح ٕذ
ک َوأَ َّ٣َ ٪ا أَ ِْ َلأ َ َک ٥َِ ٟ
ک َ ٥َِ ٟیُ ٔ ٟ ٩ِ ُٜی ِخ ٔل َئ َ
ک َحتَّي تُ ِؤ ٔ ٩َ ٣بٔا َِ َ٘ ٟذرٔ َو َت ٌِ ٥ََ ٠أَ َّ٣َ ٪ا أَ َػابَ َ
َذ َص ّبا فٔي َسبٔی ٔ ١اہللٔ َ٣ا َٗب ٔ َُ ٠ط اہللُ َٔ ٨ِ ٣
ک َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت
ک َوَِ ٟو َُّ ٣ت ًََّ َي َُي َِ ٔ َص َذا ََ ٟذ ََِْ ٠ت اَ ٨َّ ٟار َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ًَ ِب َذ اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث َ ١ذََ ٔ ٟ
یب َ
یَُ ٔ ٟ ٩ِ ُٜی ٔؼ َ
ک
ک َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت َزیِ َذ بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َٓ َح َّذثَنٔي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ُح َذ ِی َٔ َة بِ َ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ٘ َٓ ٪ا َِ ٣ٔ ٢ث َ ١ذََ ٔ ٟ

دمحمنبریثک،ایفسؿنعفبھنباخدلیصمح،انبادلیملیےتہکںیہہکںیمرضحتایبانببعکےکاپساحرضوہاافراؿےساہکہک
ریمے دؽ ںیم دقتری ےس قلعتم ھچک وکشک فاہبشت دیپا وہےئگ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ابرے ںیم ےھجم ھچک التبںیئ
اشدیاہللاعتیلریمےدؽےساؿاہبتشمتوکاکنؽدںیوتایبریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکارگاہللآامسؿفاولںافرزنیمفاولںوک
ذعابدانیاچںیہوتذعابدےےتکسںیہافرفہاؿرپملظرکےنفاےلںیہنوہںےگافرارگ فہاؿرپرمحرفامںیئوتاؿیکرتمحاؿ
ےکےیلاؿےکاےنپاامعؽےسرتہبوہںےگافرارگوتادحےکاہپڑےکرباربیھبوسانرخچرکدےوتاہللیکراہںیمفہھجتےسوبقؽ
ںیہن رفامںیئ ےگ اہیں کت ہک وت دقتری رپ اامیؿ ےل آےئ افر ہی ہن اجؿ ےل ہک ےھجت وج ھچک (م تبی فریغہ یچنہپ) فہ ھجت ےس اطخ

وہےن فایل ہن یھت افر وج فیلکت فریغہ ےھجت ںیہن یچنہپ فہ ےھجت رہسگ ےنچنہپ فایل ںیہن یھت افر ارگ اس ااقتعد ےک ریغب وت رم ایگ وت رضفر
ابورضفر وت آگ ںیم دالخ وہاگ انب ادلیملی ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس آای وت اوہنں ےن یھب ایس رطح
رفامایرھپںیمرضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعنبامیؿےکاپسآایوتاوہنںےنیھبرقتةییہیاہکرھپںیمرضحتزدینباثتبےک
اپساوہنںےنیھبوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیہیدحثیلقنیکھجمےس۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿنعفبھنباخدلیصمح،انبادلیملی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1274

راوی  :جٌرف ب٣ ٩شاَف ٫ذلي ،حشا ،٪ابوٟوٟیذ ،ابورباح ،ابزاہی ٥ب ٩ابوً٠بہ ،ابوحٔؼہ

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ َُ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِب ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي
رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩ح َّش َ
َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ک َ ٥َِ ٟی٩ِ ُٜ
ک َ ٩َِ ٟتحٔ َذ كَ ٌِ ََ ٥ح٘ٔی َ٘ ٔة ِاْل ٔ َی٤ا َٔ ٪حتَّي َت ٌِ ٥ََ ٠أَ َّ٣َ ٪ا أَ َػابَ َ
َحٔ َِؼ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ًُ ٢با َدةُ بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٔبِٔ ٨طٔ َیا بُن َ َّي إَٔ َّ ٧
َ
ک َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا َْ ََٙ ٠اہللُ ا َِ٘ َٓ ٥ََ ٠َ٘ ٟا َ٢
یب َ
ُ ٔ ٟی ِخ ٔل َئ َ
ک َو َ٣ا أَ ِْ َلأ َک َ ٥َِ ٟیُ ٔ ٟ ٩ِ ُٜی ٔؼ َ
َُ ٟط ِاٛت ُِب َٗا ََ ٢ر ِّب َو َ٣اذَا أَ ِٛت ُُب َٗا َِ ٢اٛت ُِب ََ٘ ٣اد ٔ َیز کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َحتَّي َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َیا بُن َ َّي إِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

ات ًََّ َي َُي َِ ٔ َص َذا ََِٓ ٠ی َص ٔ٣نِّي
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٣َ ٩ِ ٣َ ٢

رفعجنباسمرفهددیل،اسحؿ،اوبولدیل،اوبرابح،اربامیہنباوبغلیہ،اوبہصفحےتہکںیہہکرضحتابعدہریضاہللاعتیلہنعنباصتم
ےن اےنپ ےٹیب ےس رفامای ہک اے ریمے ےٹیب وت رہسگ اامیؿ یک تقیقح یک الحفت ںیہن اپےئ اگ اہیں کت ہک وت ہی اجؿ ےل ہک ےھجت وج
ھچک (فیلکتای امؽفریغہ)اچنہپفہھجتےسرہسگےنٹھچفاالہناھت افروجھجتےسرہایگ فہرہسگےھجتےنلمفاالاھتںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکیلہپزیچوجاہللاعتیلےندیپایکفہ ملےہرھپاسےسرفامای

ہک ھکل اس ےن اہکہک اے ریمے رب ںیم ایک وھکلں؟ اہلل اعتیل ےن رفامایہک رہزیچ یک دقتری ھکل اہیںکت ہک ایقتم اقمئ وہاجےئ
اے ریمے ےٹیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک وج اس (ااقتعد ف نیقی ےک ریغب) رم ایگ وت فہ ھجم ےس ںیہن
ےہ۔
رافی  :رفعجنباسمرفهددیل،اسحؿ،اوبولدیل،اوبرابح،اربامیہنباوبغلیہ،اوبہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1275

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،ز ب ٩دی٨ار ،كاؤض حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ

وسي یَا آ َد ُ٦
وسي َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
َس ٍَ ٔ٤كَا ُو ّسا َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ ِخََُٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِح َت َّخ آ َد َُ ٦و َُ ٣
َک اَّ ٟت ِو َرا َة ب ٔ َی ٔذظ ٔ َت ُ٠و ُ٣نٔي
وسي ِاػ َلٔ َ
َاک اہللُ بَٔ َ ََل ٔ٣طٔ َو َْ َّم َ ٟ
َخ ِجت َ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢آ َد ُ ٦أََ ِ ٧ت َُ ٣
أََ ِ ٧ت أَبُوَ٧ا َْ َّیبِت َ َ٨ا َوأَ ِ َ
ض َسٍَ ٔ٤
وسي َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ًََّ َي أَ ِ٣ز ٕ َٗ َّذ َر ُظ ًََّ َ َّي َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِخَ٘ ُ٠نٔي بٔأ َ ِر َبٌٔي َن َس َّ ٨ة َٓ َح َّخ آ َد َُ ٣ُ ٦
أَبَا ص َُزیِ َز َة
دسمد ،ایفسؿ ،ادمح نب اصحل ،ایفسؿ نب  ،ہنی ،رمع نب دانیر ،عاؤس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رضحت آدؾ ہیلع االسلؾ افر ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن ثحب فرابہثح ایک ومٰیس ےن رفامای ہک اے آدؾ
آپرامرےابپںیہآپےنںیمہاناکؾایکافرںیمہتنجںیمےسولکناای آدؾےنرفامایہکآپفہومٰیسںیہنجوکاہللےناینپمہ
الکیم ےک ےیل بختنم رک ایل افر وترات وک اےنپ اہھت ےس اھکل آپ ےک ےیل آپ ھجم ےس اےسی اعمہلم رپ المتم رکےت ںیہ وجاہلل ےن
ریمے افرپ دقمر رکدای اھت ریمی قیلخت ےس اچسیل ربس لبق ےہ۔ سپ آدؾ ،ومٰیس رپ اغبل آےئگ۔ ادمح نب اصحل ےن اہک ےک رمعف

نععاؤسےسہیرفاتیےہہکعاؤسےناوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسانس۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،ادمحنباصحل،ایفسؿنب ،ہنی،رمعنبدانیر،عاؤسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1276

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،ہظا ٦ب ٩سٌذ ،حرضت زیذ ب ٩اس ٥٠اپ٨ے واٟذ اس ٥٠رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ٩
َّ
َخ َج َ٨ا َو َنٔ َِش ُط ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ا َِ ٟخ َّل ٔ
اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٣ُ ٪
وسي َٗا َ ٢یَا َر ِّب أَرَٔ٧ا آ َد َ ٦أ ٟذی أَ ِ َ
ک اْلِ َ ِس َ٤ا َئ
ٔیک ُٔ ٩ِ ٣روحٔطٔ َو ًَ ََّ ٤َ ٠
َٓأ َ َرا ُظ اہللُ آ َد ََ٘ َٓ ٦ا َ ٢أََ ِ ٧ت أَبُوَ٧ا آ َد َُ٘ َٓ ٦ا ََٟ ٢طُ آ َد َُ ٦ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧ت َّأ ٟذی َنٔ ََخ اہللُ ٓ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط آ َد َُ ٦و َ٩ِ ٣
َخ ِجت َ َ٨ا َو َنٔ َِش َ
َک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٤ََ ٓ ٢ا َح ََ ٠٤
ک ُ ََّ ٠ضا َوأَ ََ ٣ز ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ٓ ََش َح ُذوا َ ٟ
َک ًََّ َي أَ ِ ٪أَ ِ َ
ک َوبَ ِی َُ ٨ط َر ُس ّوَ ٔ٩ِ ٣
ک اہللُ َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
اب َ ٥َِ ٟی ِح ٌَ ِ ١بَ ِی ََ ٨
ئ ا ِٔ ٟح َح ٔ
رسائ ٔی ََّ ١أ ٟذی ک َ ََّ ٤َ ٠
أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أََ٧ا َُ ٣
وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت ٔ َ ٧ب ُّي بَنٔي إ ٔ ِ َ
یَ ٥تُ٠و ُ٣نٔي فٔي َط ِی ٕئ َس َب َٙ
ا ٪فٔي َ ٔ ٛت ٔ
َْ ِٔ٘٠طٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَٓ ََ٤ا َو َج ِذ َت أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ککَ َ
اب اہللٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أ ُ َِْٗ ََٙ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٔ ٓ ٢

وسي
ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َت ٌَال َي ٓ ٔیطٔ ا َِ َ٘ ٟـا ُئ َٗ ِبَّٔي َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠ذ ذََ ٔ ٟ
وسي َٓ َح َّخ آ َد َُ ٣ُ ٦
ک َٓ َح َّخ آ َد َُ ٣ُ ٦

ادمحنباصحل،انب فبہ ،اشہؾ نبدعس،رضحتزدی نباملس اےنپفادلاملسریضاہلل اعتیلہنع ےس(وجرضحترمع ریضاہللاعتیل
ہنع ےک الغؾ ےھت) افر فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
ومٰیسےنرفامایہکاےربںیمہآدؾدالھکےیئوہنجںےنںیمہتنجےسولکناایافراےنپآپوکیھبولکناایوتاہللےناںیہنآدؾیک
رفتیئ رکا دی وت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن رفامای آپ رامرے ابپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آدؾ ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک اہں۔ ومٰیس ہیلع
االسلؾ ےن رفامایہکآپ یہ فہ ںیہ نج ںیم اہلل ےن اینپ رفحوھپیکن افرآپ وکزیچفں ےک امتؾ انؾالھکسےئ۔ افرالمہکئ وک مکح دای وت

اوہنںےنآپوکدجس ہایک؟اوہنںےنرفامایہکاہں۔وتومٰیسےنرعضایکہکآپوکرھپسکزیچےناسابترپااھبراہکآپےن
ںیمہافراےنپآپوکتنجےسولکناایآدؾےناہکہکمتوکؿوہ؟اوہنںےناہکہکںیمومٰیسوہںہکآپینبارسالیئےکفہیبنوہ
نج ےساہلل ےنرپدہ ےکےھچیپوگتفگرف امیئ یھتہکآپ ےکافراہللےکدرایمؿوکیئ (رفہتش)ںیہن اھتایکس ولخمؼ ںیمےس؟اوہنں
ےن اہک یجاہں آدؾ ےن رفامای ہک وت ایک آپ ےن ہی ابت ںیہن اپیئ ہک ےھجم دیپاےیک اجےن ےس لبق یہ اتکب اہلل ںیم ہی ابت ھکل دی یئگ
یھت۔ومٰیسےنرفاماییجاہں۔وتاوہنںےنرفامای ہکرھپآپویکںےھجماےسیاعمہلمرپالمتمرکےتوہسجےکابرےںیماہللاکھجم
ےس ےلہپ یہ ہلصیف وہاکچ اھت اس فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سپ آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ ،آدؾ ومٰیس رپ
اغبلآےئگاؿدفونںرپالسیتمرفامےئ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،اشہؾنبدعس،رضحتزدینباملساےنپفادلاملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1277

راوی ً :بذاہلل ،ا٨ٌٟ٘بي٣ ،اٟک ،زیذ ب ٩ابي ا٧یشہً ،بذاٟح٤یذبً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩زیذ ،حرضت ٣ش ٥٠ب ٩یشار اٟحہني

اب أَ َِْ َ ََ ُظ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِذٔ بِ ٔ ٩أُِ َ ٧ی َش َة أَ َِّ ًَ ٪ب َذ ا َِ ٟحٔ٤یذٔ بِ َِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣بَنٔي آ َد َُ ٩ِ ٣ٔ ٦ه ُضورٔص َِٔٗ ٥ا َ٢
اب ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َوإٔذِ أَ َْ َذ َربُّ َ
ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ا ُِ ٟح َضنٔ ِّي أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ

َقأَ ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ِاْلیَ َة َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ ََ ٨ِ ًَ ١ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ
ئ َ ٠ِ ٔ ٟح َّٔ ٨ة َوبٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ْخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط ذُ ِّر َّی ّة َٓ َ٘ا َُ ِ٘ ٠َ َْ ٢ت َص ُؤ ََ ٔ
إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ََٙ ٠َْ ١آ َد َ ٦ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ هَ ِض َز ُظ ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ ٓ ِ
َاس َت ِ َ
وَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا
ْخ َد ُٔ ٨ِ ٣ط ذُ ِّریَّ ّة َٓ َ٘ا َُ ِ٘ ٠َ َْ ٢ت َص ُؤ ََ ٔ
ئ ٨َّ ٠ٟٔارٔ َوبٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َی ٌِ ََ ُ٠٤
َی ٌِ ََ ُ٠٤
و ٪ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ هَ ِض َز ُظ ٓ ِ
َاس َت ِ َ
اس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط بٔ ٌَ َ١ٔ ٤
ٔی ٥ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١إٔذَا َْ ََٙ ٠ا ِِ ٌَ ٟب َذ َ ٠ِ ٔ ٟح َّ٨ةٔ ِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓٔ َ

اس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط بٔ ٌَ َ١ٔ ٤
أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحتَّي َی َُ ٤
وت ًََّ َي ًَ َ ٩ِ ٣ٔ ١ٕ ٤أَ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ ُی ِذْٔ َُ ٠ط بٔطٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوإٔذَا َْ ََٙ ٠ا ِِ ٌَ ٟب َذ ٨َّ ٠ٟٔارٔ ِ
وت ًََّ َي ًَ َ ٩ِ ٣ٔ ١ٕ ٤أَ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ ُی ِذْٔ َُ ٠ط بٔطٔ ا٨َّ ٟار
أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َحتَّي یَ َُ ٤
ل
دبعاہلل،ا قعتبی،امکل،زدینبایباہسین،دبعادیمحلنبدبعارلنمحنبزدی،رضحتملسمنباسیران ینہےسرفاتیےہہکرضحترمع
ط ھ
نِم َ ِیآ َد َؾنِمْ ُ ُھو ِر ِ ْم۔
ن ْ
ریضاہللاعتیلہنعنباطخبےسرقآؿرکمییکاسآتیرکہمیےکابرےںیموپاھچ۔ َف ِإ ْذ َأ َ َ د
ح َر ُّ َ
اخل۔یبنعق(وجرافیںیہاسدحثیےک)ےنہیآتیزپیھوترضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانس ےہ آپےسایسآتیےکابرے ںیموساؽایکایگ وتآپ ےن رفامایہکاہلل ےنآدؾوکدیپارفامای رھپاانپداایں
اہھتاؿیکتشپرپریھپاافراؿیکافالدوکاکنالرھپرفامایہکںیمےناؿبسوکتنجںیمدالخرکدایافرتنجےکاامعؽےکےیلدیپا
ایکرھپدفابرہاؿیکتشپ رپاہھتریھپاوتاسےساکیافرافالداکنیلافررفامایہکاںیہنںیمےندفزخےکاامعؽےکےیلدیپاایکوجہی
رکںیےگہینسرکاکیصخشےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرھپلمعرکےنیکایکرضفرتےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکا ہللاعتیلبجدنبہوکتنجےکےیلدیپارکےتںیہوتاسےسالہتنجےکاامعؽرکفاےتںیہاہیںکتہکفہ
الہتنجےکاامعؽںیمےسیسکلمعےکذرہعیتنجںیمدالخرکےتںیہہکافربجیسکدنبہوکدفزخےکےیلدیپارکےتںیہہک
وتاس ےسالہدفزخ ےکاامعؽرکفاےتںیہاہیںکت ہک اےسدفزخفاولں ےکاامعؽ ںیم ےس یسکلمع رپ یہومت آیت ےہ وتاہلل
ےسدفزخںیمدالخرکدےتیںیہ۔
ل
رافی  :دبعاہلل،ا قعتبی،امکل،زدینبایباہسین،دبعادیمحلنبدبعارلنمحنبزدی،رضحتملسمنباسیران ینہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1278

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ؼفي ،ب٘یہ٤ً ،ز ب ٩جٌثَ ٥قشي ،زیذ ب ٩ابوا٧یشہً ،بذاٟح٤یذ بً ٩بذاٟزح٣ ،٩٤ش ٥٠ب ٩یشار ،نٌی٥
ب ٩ربیٌہ

َّ
ِقش ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َزیِ ُذ بِ ُ ٩أَبٔي أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفي َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًُ َ٤زُ بِ ُُ ٩ج ٌِ ُث ٕ ٥ا َِ ُ ٟ

اب ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ
یٌ َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨ذ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
ا َِ ٟحٔ٤ی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ی َشارٕ ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َو َحذ ُ
ٔیث َ٣إ ٔ ٟک أَ َت ُّ٥

دمحم نب یفصم ،ہیقب ،رمع نب مثعج رقیش ،زدی نب اوباہسین ،دبعادیمحل نب دبعارلنمح ،ملسم نب اسیر ،میعن نب رہعیب ےتہک ںیہ ہک ںیم
رضحترمعریضاہللاعتیلہنعنباطخبےکاپساھتآےگاسہقبدحثییہایبؿیکےہہکبجامکلیکدحثیزایدہلمکمےہ۔
رافی  :دمحمنبیفصم،ہیقب،رمعنبمثعجرقیش،زدینباوباہسین،دبعادیمحلنبدبعارلنمح،ملسمنباسیر،میعننبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1279

راوی ٨ٌٗ :بيٌ٣ ،ت٤ز ،رٗبہ ب٣ ٩ؼ٘٠ہ ،ابواسحا ،ٚسٌیذ ب ٩جبيَ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ،حرضت ابي ب٩
ٌٛب

ض ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر َٗ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ؼ َ٘ ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
َّ
َّ
ُ
اَفا َوَِ ٟو ًَ َ
اغ َْل َ ِر َص َ ٙأَبَ َویِطٔ
أب َ ِّي بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦أ ٟذی َٗ َت َُ ٠ط ا َِ ٟخ ٔ ُ
رض كُب ٔ ٍَ ک َ ٔ ّ

ك ُ ِِ َیاّ٧ا َو ُّ ِ ٛرفا

یبنعق،رمتعم،رہبقنبہلقصم،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع،رضحتایبنببعکےسرفاتیرکےت
ںیہاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجہچبوکرضحترضخہیلعاالسلؾےنلتقایکاھت۔فہرفکرپدیپاایک
ایگاھتافرارگفہزدنہراتہےہوتاےنپفادلنیوکرسیشکافررفکںیماسنھپداتی۔

رافی  :یبنعق،رمتعم،رہبقنبہلقصم،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع،رضحتایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1280

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ ،ارسائی ،١ابواسحا ،ٚسٌیذب ٩جبيَا بً ٩باض ،حرضت ابي بٌٛ ٩ب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َٗا َ٢
رسائ ٔی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
رفیَاب ٔ ُّي ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ا ٪أَبَ َوا ُظ ُِ ٣ؤ ٔ٨َ ٣ي ِ ٔن
َح َّذثَ َ٨ا أُب َ ُّي بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢فٔي َٗ ِؤٟطٔ َوأَ َّ٣ا ا ََِ ُِ ٟل َُ َ ََٓ ٦

اَفا
َوک َ َ
ا ٪كُب ٔ ٍَ یَ ِو َ ٦كُب ٔ ٍَ ک َ ٔ ّ

ومحمدنباخدل،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج ا نبابعس،رضحتایب نب بعکریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ ہک ںیمےنروسؽ
َ لْعُ َ ف َ َ َ ُ ئ ِ
یمومنینمآپ
م َْ ِ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسرقآؿرکمییکاسآتییکریسفتںیمَ ،،فأ َّما ل ُؾ کا َؿأوَبَا ُـ ْ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہہچباینپدیپاشئےکرفزیہےسرفکرپدیپاوہااھت۔
رافی  :ومحمدنباخدل،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دیعسنبریبجانبابعس،رضحتایبنببعکریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1281

راوی ٣ :ح٤ذ ب٬٣ ٩زا ٪اٟزازی ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،ز ،سٌیذ ب ٩جبيَ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َح َّذثَنٔي
ا ٪اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣ٔ ٩ض َز َ
َّ
َّ
ُ
رض ُ ََُل ّ٣ا َیُ ٌَِ ٠ب َ ٍَ ٣اِّ ٟؼب ِ َیا َٔٓ ٪ت َ َ٨ا َو ََ ٢رأِ َس ُط َٓ َُ٘ ٌََ ٠ط
ص ا َِ ٟخ ٔ ُ
أب َ ُّي بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبِ َ َ
وسي أَ َٗ َتَِ ٠ت َنٔ ِّشا َزَّ ٔ ٛی ّة ِاْل َی َة
َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
م
دمحمنب ھرراؿارلازی،ایفسؿنب ،ہنی،رمع،دیعسنبریبج،،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکھجمےسرضحتایب
نببعکریضاہللاعتیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکہک آپےنرفامایہکرضحترضخہیلعاالسلؾےناکی
ڑلےک وک وچبں ےک اسھت اتلیھک داھکی وت اس اک رس ڑکپ رک  مل رک دای وت رضحت ومٰیس ےن ہیلع االسلؾ رفامای ہک آپ ےن اکی اپک سفن وک
لتقرکدای؟ریغبیسکفہجےک۔(اسےنوکیئوخؿیھبںیہنایکاھتسجیکفہجےساےسلتقرکدایاجات۔
م
رافی  :دمحمنب ھرراؿارلازی،ایفسؿنب ،ہنی،رمع،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1282

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ٤٧زی٣ ،ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیاٌ٣ ٪ني ،سٔیا ،٪اً٤ع ،زیذ ب ٩و٫ب ،حرضت ًبذاہلل ب٣ ٩شٌود رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

ار فٔي َحذٔیثٔ
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َواح ْٔذ َو ِاْل ٔ ِْ َب ُ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُسٔ َِی َ

َو َس ََّ ٥َ ٠وصُ َو اٟؼَّ اد ٔ ُ ٚا ِِ ٤َ ٟؼ ُذ ُ
ک ث ُ ََّ ٥یُٜو ُ٪
و ٚإ ٔ َّ َِٙ ٠َْ ٪أَ َح ٔذ ُ ٥ِ ٛیُ ِح َ ٍُ ٤فٔي بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ أَ ِر َبٌٔي َن َی ِو ّ٣ا ث ُ ََّ ٥یُٜو ُّ َ٘ ٠َ ًَ ٪ة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ

َک َٓ ُی ِؤ َ٣زُ بٔأ َ ِربَ ٍٔ کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ٔیذ ث ُ َّ٥
ت َٓ ُیَ ِٜت ُب رٔزِ ُٗ ُط َوأَ َجُ ُ٠ط َو ًَ َُ ُ٠٤ط ث ُ َّ ٥یَُ ِٜت ُب َطق ٔ ٌّي أَ ِو َسٌ ْ
ُِ ٣ـ َِ ّة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک ث ُ َّ ٥یُ ِب ٌَ ُث إَِٔ ٟیطٔ َْ ٠٣
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحتَّي َ٣ا یَُٜو ُ ٪بَ ِی َُ ٨ط َوبَ ِی ََ ٨ضا إ ٔ ََّ ذ ٔ َرا َْ أَ ِو ٗٔی ُذ ذ ٔ َرا َٕ ٓ ََی ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙیطٔ
اٟزو ُح َٓإ ٔ َّ ٪أَ َح َذ ََُ ٟ ٥ِ ٛی ٌِ َُ ٤
یُ ُِ َٔ ٨خ ٓ ٔیطٔ ُّ
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َحتَّي َ٣ا یَُٜو ُ ٪بَ ِی َُ ٨ط َوبَ ِی ََ ٨ضا إ ٔ ََّ ذ ٔ َرا َْ
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََی ِذ َُْ ُ٠ضا َوإ ٔ َّ ٪أَ َح َذ ََُ ٟ ٥ِ ٛی ٌِ َُ ٤
اب ٓ ََی ٌِ َُ ٤
ا ِل َٔ ٜت ُ
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٓ ََی ِذ َُْ ُ٠ضا
اب ٓ ََی ٌِ َُ ٤
أَ ِو ٗٔی ُذ ذ ٔ َرا َٕ ٓ ََی ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِل َٔ ٜت ُ

صفح نب رمع رمنی ،دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ینعم ،ایفسؿ ،اشمع ،زدی نب فبھ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہےسایبؿایکہکآپاصدؼفدصمفؼںیہہکمتںیمےسیسکدیپاوہےنفاےلاکہفطن
اینپامںیکٹیپںیم اچسیلرفزکتعمجایکاجاتےہرھپفہایسرطحدنگےوخؿاکاکیولڑھتاوہاجاتےہرھپایسرطح(اچسیلرفز
ںیم) وگتش اک اکی ولڑھتا وہ اجات ےہ رھپ اہلل اعتیل ےک اپس اکی رفہتش وک ےتجیھب ںیہ وت اےس اچر ابوتں اک مکح ایک اجات ےہ وت اس ےک
رزؼ وک اسیک ومت ےکفتق افر ا س ےکداین ںیم اامعؽ وک اتھکل ےہرھپ اتھکل ےہہکآای فہ یقش ےہ۔ ایاعست دنم رھپ اس ںیم رفح
وھپیکن اجیت ےہ کشیب مت ںیم ےس وکیئ الہ تنج فاےل اامعؽ رکات راتہ ےہ۔ اہیں کت ہک اس ےک افر تنج ےک درایمؿ اکی اہھت
رباربافہلصرہاجاتےہوتاسیکاتکباکاھکلوہااسرپ لچاجاتےہرھپفہویمنہجںےکاامعؽرکےنگلاجاتےہاہیںکتہکاسںیم
دالخ وہ اجات ےہ افر کشیب مت ںیم ےس وکیئ اکؾ وت الہ دفزخ ےک رک راہ وہات ےہ یتح ہک اس ےکدرایمؿ افر دفزخ ےک درایمؿ اکی
اہھترباربافہلصرہاجاتےہوترھپ ملاکاھکلاسرپتقبسرکاتےہافر فہالہتنجےکاامعؽرکےنگلاجاتےہسپاسںیمدالخوہ
اجاتےہ۔
رافی  :صفحنبرمعرمنی،دمحمنبریثک،ایفسؿینعم،ایفسؿ،اشمع،زدینبفبھ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1283

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ب ٩زیذ ،یزیذرطکْ٣ ،طٖ ،حرضت ً٤زا ٪رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َٗا َٔٗ ٢ی ََ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اہللٔ
یذ اِّ ٟز ِط ٔک َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ْط ْٖ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

وَٗ ٪ا َ ٢ک ُ ٌّ١
ٔیَ ٥ی ٌِ َُ ٤
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أًَُ ٥َ ٔ ٠أَصِ ُ
 ١ا ٌَِ ٟا َٔ ُ٠٣
 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َٔٓ ٢
رس ٤َ ٔ ٟا َُْٟ َٙ ٔ ٠طُ
َُ ٣ی َّ ْ

دسمد ،امحد نب زدی ،سیدیرکش ،رطمػ ،رضحت رمعاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع نب نیصح ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ایگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ولعمؾ وہاکچ ےہ ہک الہ تنج افر الہ دفزخ
وکؿںیہ؟رفامایہکاہں۔وتےنہکفاےلےناہکرھپلمعرکےنفاےللمعویکںرکےتںیہ؟رفامایہکرہاکیوکایہناامعؽیکوتقیفدی
اجیتےہسجےکےیلفہ دیپا ایکایگ۔(ارگتنج ےکےیل دیپاایکایگوت تنجفاےلاامعؽیکوتقیفیتلمےہافرارگدفزخےکےیلدیپا
ایکایگوتدفزخفاےلاامعؽیکوتقیفیتلمےہ)
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،سیدیرکش،رطمػ،رضحترمعاؿریضاہللاعتیلہنعنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1284

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،ابوبْش ،حرضت سٌیذ ب ٩جبيَ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ١
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِْشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْشٔٛي َن َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
ًَ ِ ٩أَ ِو ََد ٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

دسمد ،اوبوعاہن ،اوبرشب ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتیل ہنع ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرشمنیکیکانابغلافالدےکابرےںیمرفامایہکاہللاعتیلزایدہاجےتنںیہہکوجھچکفہلمعرکےت
(ابغلوہےنےکدعب)رمادہیےہہکاہللاعتیلاےنپملعےکاطمقبہلصیفرفامںیئےگاؿےکابرےںیمتنجفمنہجاک)
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اوبرشب،رضحتدیعسنبریبجریضاہللاعتیلہنع،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1285

٣وسي ب٣ ٩زوا ٪رقيٛ ،ثيَ بً ٩بیذ ٣ذجحي٣ ،ح٤ذ ب ٩رحب٣ ،ح٤ذ ب ٩زیاد،
راوی ً :بذاٟو٫اب ب٧ ٩حذہ ،ب٘یہ،
ٰ
ًبذاہلل بٗ ٩یص ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪اَّ ٟزق ُِّّي َو َٛثٔيَُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ ا ِِ ٤َ ٟذحٔط ُّٔي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
وسي بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
اب بِ ُِ َ ٧ ٩ح َذ َة َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣

رح ٕب ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩زٔ َیاد ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َٗ ِی ٕص ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ذ ََرار ُّٔی
َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ َ ٩
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٓ َ٘ا َ ٢ص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥آبَائ ٔض ٔ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ب ٔ ََل ًَ ََٗ ١ٕ ٤ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ْشٔٛي َن َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢آبَائ ٔض ٔ ُِِ ٠ُٗ ٥ت ب ٔ ََل ًَ ََٗ ١ٕ ٤ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
ٓ ََذ َرار ُّٔی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

خ
دبعاولاھب نب دجنہ ،ہیقب ،ومٰیس نب رمفاؿ ریق ،ریثک نب دیبع دم جی ،دمحم نب رحب ،دمحم نب زاید ،دبعاہلل نب سیق ،رضحت اعہشئ
ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس املسمونں یک
(انابغلافالد)اکایکوہاگرفامایہکفہاےنپآابءےکدنیرپوہںےگسپںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریغبلمع
ےک؟ رفامای ہک اہلل یہ اؿ ےک اامعؽ ےس زایدہ ابربخ ےہ ہک فہ ڑبے وہ رک ایک رکےت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس رھپ رشمنیکیک انابغل افالد اک ایک مکح ےہ؟ رفامایہکفہ یھب اےنپآابء ےک دنی رپ وہں ےگ ںیم ےن اہکہکریغب لمع ےیک؟ رفامایہک

اہللاؿےکاامعؽےسزایدہابربخےہہکفہایکاامعؽرکےت۔
خ
رافی  :دبعاولاھبنبدجنہ،ہیقب،ومٰیسنبرمفاؿریق،ریثکنبدیبعدم جی،دمحمنبرحب،دمحمنبزاید،دبعاہللنبسیق،رضحت
اعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1286

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪حرضت ك٠حہ ب ٩یحیي ٰی ،ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ ٩ی ِحیَي ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ح َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٗاَِ ٟت أتُ َٔي
رشا َو٥َِ ٟ
أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َؼ ٔب ٕ ٓي ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ی َُؼَّ ِّي ًََِ ٠یطٔ َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ كُوبَي َ ٔ ٟض َذا َ ٥َِ ٟی ٌِ ًَ َ ١ِ ٤
ک َیا ًَائٔظَ ُة إ ٔ َّ ٪اہللَ َْ ََٙ ٠ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َََْ ٟ ََٙ ٠ضا أَص َِّل َو َْ ََ َ٘ ٠ضا َُ ٟض َِ ٥وص ُِ ٥فٔي أَ ِػ ََل ٔب آبَائ ٔض ٔ َِ ٥و َََْٙ ٠
َی ِذرٔ بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِو َُيَُِ ذََ ٔ ٟ

اَ ٨َّ ٟار َو َََْ ٟ ََٙ ٠ضا أَص َِّل َو َْ ََ َ٘ ٠ضا َُ ٟض َِ ٥وص ُِ ٥فٔي أَ ِػ ََل ٔب آبَائ ٔض ٔ ِ٥

دمحمنبریثک،ایفسؿ،رضحتب ہحنبٰییحی،اؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکفہ رفامیتںیہہکیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ااصنر ےک اکی ہچب اک انجزہ الای ایگ امنز زپاھےن ےک ےیل رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسہچبےکےیلاشبرتےہہکوکیئربایئںیہنافرہنانگہایکآپےنرفامایہکاےاعہشئریضاہلل
اعتیلہنعایاسےکالعفہکشیباہللےنتنجوکدیپاایک افراسےکفا ےطھچکولگدیپاےیکافرتنجوکاؿولوگںےکےیلدیپاایکاس
فتقہکبجفہاےنپابوپںیکوتشپںںیمےھتافراہللےندفزخوکدیپارفامایافراسےکےیلیھبھچکولوگںوکدیپارفامایافراسدفزخوک
اسفتقدیپاایکاؿولوگںےکےیلہکبجفہاےنپابوپںیکوتشپںںیمےھت۔

رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،رضحتب ہحنبییحی ٰی،اؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1287

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،ابوز٧اد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُِّ ٣َ ١وُٟود ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ْٔطة ٔ َٓأَبَ َوا ُظ یُ َضوِّ َدأ٧طٔ َویُ ََِّ ٨
 ٩ِ ٣ٔ ١بَض ٔ َیٕ ٤ة َج ٌَِ ٤ا َئ َص ِ ١تُ ٔح ُّص َٔ ٩ِ ٣ج ِذ ًَا َئ َٗاُٟوا َیا
صأ٧طٔ َ٤َ ٛا َت َ٨ا َتخُ ِاْلٔب ٔ ُ
یُو َُ ٟذ ًََّ َي ا َِ ِ ٟٔ
َ
َق َئ ًََّ َي ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن
َفأَیِ َت َ ٩ِ ٣یَ ُُ ٤
وت َوص َُو َػِٔي َْ َٗا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ُ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ أ َ َ

وِ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا ب ٔ َض َذا
ٕ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٣أَّٟا ٗٔی َُ َٟ ١ط إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١اْلِ َص َِوا ٔ
ئ َی ِح َت ُّح َ
َوأََ٧ا أَ ِس َ ٍُ ٤أَ َِْ َ ََ َک یُو ُس ُ
وت َوص َُو َػِٔي َْ َٗا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
آَخظ ٔ َٗاُٟوا أَ َرأَیِ َت ََ ٩ِ ٣ی ُُ ٤
ک ا ِح َت َّخ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ب ٔ ٔ ٔ
ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟ

یبنعق ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ
ونومولد ہچب رطفت رپدیپا وہات ےہسپ اےکس فادلنی اےس وہیدی افر رصناینانبدےتی ںیہ ےسیجہک افٹن اجونر ےس حیحص اسمل دیپا وہات
ےہایکمتاےساٹکنکد ےتھکوہ۔احصہبےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوجنپچب ںیمرماجےئاسےکابرےںیمآپ
اکایکایخؽےہ؟رفامایہکاہللزایدہاجےتنںیہہکاسےسوجھچکفہ(ڑبےوہرک)رکےت۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاحرثنبنیکسم
ےکاسےنمریمیوموجدیگںیمہیدحثیزپیھیئگاںیہنویفسنبرمعفےنالتبایافرانبفبہےتہکںیہہکںیمےنامکلےسانساؿ
ےس اہک ایگ ہک وخااشہت یک ریپفی رکےن فاےل اس دحثی ےس مہ رپ ادتسالؽ رکےت ںیہ (ہک ذمبہ افر دنی یک ویقد ےس آزاد رانہ
اچےیہ)وتاامؾ امکلےنرفامایہکمتاؿرپاسدحثیےکآرخیزجےسادتسالؽایکرکف سجںیماحصہبےنرفامایہکآپاکنپچبںیم
رماجےنفاولںےکابرےںیمایکایخؽےہ؟رفامایہکاہللاؿےکاامعؽےسزایدہفافقےہ۔

رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1288

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،ححاد ب٨٣ ٩ہ ،ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،حرضت حش ٩بًَّ ٩ي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َرس َحذ َ
ٔیث ک ُ ُِّ ٣َ ١وُٟود ٕ یُو َُ ٟذ ًََّ َي
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َح َّ٤ا َد بِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ُیٔ ِّ ُ
ْٔطة ٔ َٗا ََ ٢ص َذا ً ٔ َِ ٨ذَ٧ا َح ِی ُث أَ َْ َذ اہللُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ٌَ ٟض َذ فٔي أَ ِػ ََل ٔب آبَائ ٔض ٔ َِ ٥ح ِی ُث َٗا َ ٢أََِ ٟش ُت ب ٔ َزبَِّٗ ٥ِ ُٜاُٟوا بََّ َي
ا َِ ِ ٟٔ

نسح نب یلع ،اجحج نب ہنم ،امحد نب ہملس ،رضحت نسح نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اجحج نب اہنمؽ ےن رفامای ہک
ںیمےنامحدنبہملسوکاسدحثییکریسفترکےتوہےئانسُّ ُ ،،
َّ َ َلَعالْف ِ ْغ َرر ِة۔اخل۔رفامایہکہیرامرےزندکیفہدہعےہ
م ُل ٍد ُئ َ ُ د
کَْ
وجاہلل ےن اؿ ےس اس فتق ایل اھت بج فہ اےنپ آابء یک وتشپں ںیم ےھت بج اہلل ےن ہی رفامای اھت ہک ایک ںیم اہمترا رب ںیہن وہں؟ وت
اوہنںےناہکاھتویکںںیہن۔
رافی  :نسحنبیلع،اجحجنبہنم،امحدنبہملس،رضحتنسحنبیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1289

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،اب ٩ابوزائذہ،

وسي اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔذ َة َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

ک ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة
َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟوائ َٔذةُ َوا ِِ ٤َ ٟو ُؤ َدةُ فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢ی ِحیَي بِ َُ ٩ز َ ٔ
ِکیَّا َٗا َ ٢أَبٔي َٓ َح َّذثَنٔي أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ًََّ ٪ا ّٔ ٣زا َح َّذثَ ُط ب ٔ َذَ ٔ ٟ

ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اربامیہ نب ومیس ،انب اوبزادئہ ،ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ریمے فادل ےن اعرم ےس ایبؿ ایک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامایفادئ ہ افر ؤمدہ دفونںمنہج ںیماجںیئ ےگ۔(فادئ زدنہدروگر رکےنفایل ،ؤمدہ زدنہدروگر وہےنفایل) ییحی ےتہک
ںیہ ہک ریمے فادل ےن رفامای ہی دحثی ھجم ےس اوبااحسؼ ےن ایبؿ یک ہک اعرم ےن اس دحثی وک نع ہمقلع نع انب وعسمد نع ایبنل
یلصاہللہیلعفآہلفملسایبؿایک۔
رافی  :اربامیہنبومیس،انباوبزادئہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1290

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ثابت حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وک فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٤َّ ٠ا
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَیِ َ ٩أَبٔي َٗا َ ٢أَب ُ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َٗفَّي َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَبٔي َوأَبَا َک فٔي ا٨َّ ٟارٔ
ومیس نب اامسلیع،امحد ،اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسریمےفادلاہکںںیہ؟آپےنرفامایہکریتےفادلمنہجںیمںیہبجفہتشپریھپرکالچوتآپےنرفامایہکریمےفادلافر

ریتےفادلدفونںمنہجںیمںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اثتبرضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1291

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِسٌٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ إ ٔ ََّّ ٪
اَ ٪ی ِحزٔی ٔ٩ِ ٣
اٟظ ِی َل َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َ
ابِ ٔ ٩آ َد َِ ٣َ ٦ح َزی َّ
اٟذٔ ٦
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکاطیشؿااسنؿےکاسھتاسرطحدفڑاتےہےسیجہکوخؿااسنؿیکروگںںیمدفڑاتےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
رشموکںیکانابغلافالداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1292

راوی  :اح٤ذ ب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہب ،اب٫ ٩یٌہ٤ً ،ز ب ٩حارث ،سٌیذ ب ٩ابوایوبً ،لاء ب ٩دی٨ار ،حٜی ٥ب ٩رشیک
٫ذلي ،یحیي ب٣ ٩ی٤و ،٪ربیٌہ جزشي ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ،حرضت ً٤ز بْ ٩لاب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یٌ َة َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي أَ ُّیو َب ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ابِ َُٟ ٩ض ٔ َ
رش ٕ
یٌ َة ا ُِ ٟح َز ٔش ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
ًَ َلا ٔ
ئ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔٔ َ ٩
یک ا ُِ ٟض َذل ٔ ِّي ًَ ِ ٩یَ ِحیَي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٩ِ ًَ ٪رب ٔ َ
اب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢تُ َحاُ ٔ ٟشوا أَصِ َ ١ا َِ َ٘ ٟذرٔ َو ََ ُتَٔات ٔ ُحوصُ ِ ٥ا َِ ٟحذ َ
ٔیث
ا َِ ٟخ َّل ٔ

ادمح نب دیعس ہداین ،انب فبہ ،انب هیعہ ،رمع نب احرث ،دیعس نب اوباویب ،اطعء نب دانیر ،میکح نب رشکی هددیل ،ییحی نب ومیمؿ،
رہعیبرجیش،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دقتری اک ااکنر رکےن فاولں ےک اسھت سلجم آرایئ ہن ایک رکف افر ہن یہ اؿ ےس السؾ فالکؾ ںیم لہپ ایک
رکف۔
رافی  :ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،انبهیعہ ،رمعنباحرث،دیعسنباوباویب،اطعءنبدانیر،میکحنبرشکیهددیل ،ییحینب
ومیمؿ،رہعیبرجیش،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

خہبمیہاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
خہبمیہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1293

راوی ٫ :ارو ٪بٌ٣ ٩زوٖ ،سٔیا ،٪ہظا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ٌُِ ٣َ ٩زُ ٕ
وٖ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ

ک َط ِیئّا ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١آ َُ ٨ِ ٣ت
وَ ٪حتَّي ُی َ٘ا ََ ٢ص َذا َْ ََٙ ٠اہللُ ا َِ ٟخ ََٙ ٠َْ ٩ِ ٤ََ ٓ َِٙ ٠اہللَ ٓ َََ ٩ِ ٤و َج َذ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اض یَ َت َشائََ ُ٠
ََ َیزَا ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
بٔاہللٔ
اھرفؿ نب رعمفػ ،ایفسؿ ،اشہؾ ،،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہکروسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای
ہکہشیمہولگآسپںیمثحبفرابہثحرکےترںیہےگ۔اہیںکت ہکہیاہکاجےئاگہکاہللےناسریولخماقتوکدیپاایکوتاہللوکسک
ےندیپاایک؟(وعنذابہلل)سپوجاےنپدؽںیماسمسقاکہبشاپےئوتاےساچےیہہکےہکاتنمابہلل،ںیماہللرپاامیؿالای۔
رافی  :اھرفؿنبرعمفػ،ایفسؿ،اشہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1294

راوی ٣ :ح٤ذ ب٤ً ٩زو ،ابٓ ٩ـ ،١اب ٩اسحاً ،ٚتبہ ب٣ ٩ش ،٥٠ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًُت ِ َب ُة بِ ُ٩
ُِ ٣شِ ٣َ ٥ٕ ٔ ٠ول َي بَنٔي َت ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٢
ک َٓ ُ٘وُٟوا اہللُ أَ َح ْذ اہللُ اٟؼَّ َُ ٤ذ َ ٥َِ ٟیِ ٔ ٠ذ َو ٥َِ ٟیُوَِ ٟذ َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط ُّ ُٔ ٛوا أَ َح ْذ ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِت ُٔ ِ٩ِ ًَ ١
ِک ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا ََٓ ٢إٔذَا َٗاُٟوا ذََ ٔ ٟ
ٓ ََذ َ َ
َی َشارٔظ ٔثَ ََلثّا َو َِ ٟی ِش َتٌ ِٔذ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ٪
دمحم نب رمعف ،انب لضف ،انب ااحسؼ ،ہبتع نب ملسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی رمفی ےہ ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ہیرفامےتوہےئ انسہکاسہقبدحثییکامدننیہایبؿ ایک۔اس ںیمہیرفؼےہہکآپ ےنرفامای

ہکبجولگاہللےکابرےںیمایسیابتںیہک(ہکاہللوکسکےندیپاایک)وتوہکہکاہللاکیےہاہلل ےاینزےہہنیسکےناسوک
انجےہافرہناسےنیسکوکانج ےہافرہنیہ اساکوکیئمہرس ےہ۔رھپہیاملکتےہکافر اےنپابںیئاجبنوھتےکنیت رمہبتوھتےک
افراہللیکانپہامےگناطیشؿےس۔
رافی  :دمحمنبرمعف،انبلضف،انبااحسؼ،ہبتعنبملسم،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

خہبمیہاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
خہبمیہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1295

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح بزار ،وٟیذ ب ٩ابوثور ،س٤اکً ،بذاہلل ب٤ً ٩يَہ ،حرضت اح ٕ٨بٗ ٩یص ،حرضت ابً ٩باض رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي ثَ ِو ٕر ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔٔ٤ًَ ٩ي ََ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص

ئ فٔي ً َٔؼابَ ٕة ٓ ٔیض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ز َِّت بٔض ٔ ِ٥
ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت فٔي ا َِ ٟب ِل َحا ٔ
ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
وَ ٪ص ٔذظ ٔ َٗاُٟوا َّ
اَٗ ٪ا َ٢
اَٗ ٪اُٟوا َوا َِ ٨َ ٌَ ٟ
اب َٗا ََ ٢وا ِ٤ُ ٟزِ ََٗ ٪اُٟوا َوا ِ٤ُ ٟزِ ََٗ ٪ا ََ ٢وا َِ ٨َ ٌَ ٟ
َس َحابَ ْة َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ُت َش َُّ ٤
اٟش َح َ
و٣َ ٪ا بُ ٌِ ُذ َ٣ا بَي ِ َن َّ
ق َٗاُٟوا ََ ِ َ ٧ذرٔی َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪بُ ٌِ َذ َ٣ا
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
اَ ٪جی ِّّذا َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِذ ُر َ
أَبُو َدا ُود  ٥َِ ٟأ ُ ِت٘ ٔ ِ ٩ا َِ ٨َ ٌَ ٟ
ک َحتَّي ًَ َّذ َس ِب ٍَ َس َ٤ا َوا ٕ
وَ ٪س َّ ٨ة ث ُ ََّّ ٥
ت ث ُ ََِّ ٓ ٥و َٚ
اٟش َ٤ا ُئ ٓ َِو َٗ َضا ََ ٛذَ ٔ ٟ
بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا إ ٔ َّ٣ا َواح َٔذ ْة أَ ِو اث ِ ََ ٨تا ٔ ٪أَ ِو ثَ ََل ْث َو َس ِب ٌُ َ
َّ
ک ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ُة أَ ِو ًَا ٕ ٢بَي ِ َن أَهِ ََلٓ ٔض ٔ َِ ٥و ُر َٛبٔض ٔ ِ٥
٣َ ١ا بَي ِ َن َس َ٤ا ٕئ إلٔ َي َس َ٤ا ٕ
ئ ث ُ ََِّ ٓ ٥و َ ٚذََ ٔ ٟ
َح بَي ِ َن أَ ِس َٔٔ٠طٔ َوأَ ًِ ََل ُظ ِٔ ٣ث ُ
اٟشابٔ ٌَةٔ بَ ِ ْ

ئ ث ُ َّ ٥اہللُ
ئ إلٔ َي َس َ٤ا ٕ
٣َ ١ا بَي ِ َن َس َ٤ا ٕ
ئ إلٔ َي َس َ٤ا ٕ
٣َ ١ا بَي ِ َن َس َ٤ا ٕ
ئ ث ُ ََّ ًََّ ٥ي ُه ُضورٔص ِٔ ٥ا ٌَِ ٟزِ ُغ َ٣ا بَي ِ َن أَ ِس َٔٔ٠طٔ َوأَ ًِ ََل ُظ ِٔ ٣ث ُ
ِٔ ٣ث ُ

ک
َت َب َار َک َو َت ٌَال َي ٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
دمحم نب ابصح زبار ،فدیل نب اوبوثر ،امسک ،دبعاہلل نب ریمعہ ،رضحت افنح نب سیق ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم احطبء ںیم اکی امجتع ےک اسھت اھت سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب
وموجدےھتوموجداھتہکاکی ابدؽاکاکیڑکٹاذگراآپ ےناسیکرطػداھکیرھپ رفامایہکمتاےسایکانؾدےتیوہ؟ولوگںےن اہک
ہکابدؽآپےنرفامایہکزمؿاہکیجاہں۔آپےنرفامایہکانعؿیھبےتہکوہاہکیجاہںانعؿیھب۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکےھجم
انعؿےکابرےںیمحیحصنیقیںیہنےہآپےنرفامایہکایکمتاجےتنوہہکزنیمفآامسؿےکدرایمؿینتکاسمتفےہ؟احصہبرکاؾ
ےنرعض ایکہکمہںیہن اجےتنآپےنرفامایہککشیبزنیمف آامسؿےکدرایمؿ ،ارتہک،ایرتہب،ایرتہت اسؽیک اسمتفاکافہلص ےہ
رھپاسےکافرپدفرساآامسؿیھباےنتافہلصرپےہاہیںکتہکآپےناسوتںآامسؿامشررفامےئرھپاسوتںیآامسؿےکافرپاکی
درای ےہ سج یک  ہہ افر حطس ےک درایمؿ اانت یہ افہلص ےہ انتج ہک اکی آامسؿ ےس دفرسے آامسؿ کت افہلص ےہ رھپ اس ےک افرپ
آھٹ رفےتش (ترورت) رکبفں ںیہ نج ےک رھکفں افر وھٹیپں ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ انتج ہک اکی آامسؿ ےس دفرسے آامسؿ
کت رھپ اؿ یک وھٹیپں رپ رعش ایہل راھک وہا ےہ سج ےک افرپ افر ےلچن انکرفں ےک درایمؿ اکی آامسؿ ےس دفرسے آامسؿ کت اک
افہلصےہرھپاہللاسرعشرپوتسمیںیہ۔
رافی  :دمحمنبابصحزبار،فدیلنباوبوثر،امسک،دبعاہللنبریمعہ،رضحتافنحنبسیق،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
خہبمیہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1296

راوی  :اح٤ذ ب ٩ابورشیحً ،بذاٟزح ٩٤بً ٩بذاہلل ب٬٣ ٩ذ٣ ،ح٤ذ ب ٩سٌیذ٤ً ،زو ب ٩ابوٗیص ،س٤اک ب ٩رحب

رشیِ ٕح أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي َٗ ِی ٕص
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ُ َ

ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ
ادمحنباوبرشحی،دبعارلنمح نبدبعاہللنبمھدد،دمحمنبدیعس،رمعفنب اوبسیق،امسک نبرحبےسایسدنسےکاسھتیہیرفاتی
رمفیےہ۔
رافی  :ادمحنباوبرشحی،دبعارلنمحنبدبعاہللنبمھدد،دمحمنبدیعس،رمعفنباوبسیق،امسکنبرحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
خہبمیہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1297

راوی  :اح٤ذ ب ٩حٔؽ ،ابزاہی ٥ب ٩ك٤٬ا ،٪س٤اک ب ٩رحب

ا ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٕک بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو ٌَِ ٣ن َي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َّ
اٟلؤی ٔ١
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
ط
ادمحنبصفح،اربامیہنب هماؿ،امسکنبرحبےسایسدنسےکاسھتیہیرفاتیرمفیےہ۔
ط
رافی  :ادمحنبصفح،اربامیہنب هماؿ،امسکنبرحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
خہبمیہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1298

راوی ً :بذاًََّي ب ٩ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ ب ٩بظار ،اح٤ذ ب ٩سٌیذ رباِط ،و٫ب ب ٩جزیز ،اح٤ذ٣ ،ح٤ذ ب٩
اسحا ،ٚیٌ٘وب بً ٩تبہ٣ ،ح٤ذ ب ٩جبيَ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩حرضت جبيَ ب٣ ٩لٌ ٥اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اٛ ٪ے دادا

اِط َٗاُٟوا َح َّذث َ َ٨ا َوص ُِب بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي بِ َُ ٩ح َّ٤اد ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ اِّ ٟزبَ ٔ ُّ
وب بِ ٔ٩
َجزٔیز ٕ َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ َٛتَب ِ َ٨ا ُظ ٔ ٩ِ ٣نُ ِش َختٔطٔ َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤ذ بِ َ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩ی ٌِ ُ٘ َ

َّ
َّ َ
َ
َ
رعاب ٔ ٌّي َٓ َ٘ا َ٢
ًُت ِ َب َة ًَ ُِ ٩ج َبي َِ ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا َ ٢أتَي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ َ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُجض ٔ َذ ِت اْلِ َ ِن ُٔ ُص َو َؿا ًَ ِت ا َِٔ ٌٟیا َُ ٢وُ ٧ض ٔ َِ ٜت اْلِ َ َِ ٣وا َُ ٢و َص َِ َٜ ٠ت اْلِ َ ِن ٌَ ُآَ ٦ا ِس َت ِش ٔ ٙاہللَ َ٨َ ٟا َٓإَّٔ٧ا َن ِش َت ِظ ٔٔ ٍُ

ک أَ َت ِذرٔی َ٣ا َت ُ٘و َُ ٢و َسبَّحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ َح َ
ک ًََّ َي اہللٔ َو َن ِش َت ِظ ٔٔ ٍُ بٔاہللٔ ًََِ ٠ی َ
بٔ َ
ک إُٔ َّ ٧ط ََ ی ُِش َت ِظ َٔ ٍُ بٔاہللٔ ًََّ َي أَ َح ٕذ
ک فٔي ُو ُجوظ ٔأَ ِػ َحابٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ویِ َح َ
رع َٖ ذََ ٔ ٟ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا َزا َ ٢ی َُشبِّحُ َحتَّي ُ ٔ
رع َط ُط ًََّ َي َس َ٤ا َواتٔطٔ ََ ٟض ََ ٜذا َو َٗا َ ٢بٔأ َ َػابٔ ٌٔطٔ ِٔ ٣ث َ ١ا َِّ ُ٘ ٟب ٔة
ک َویِ َح َ
ٔٔ٘٠ِ َْ ٩ِ ٣طٔ َطأ ِ ُ ٪اہللٔ أَ ًِوَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ذََ ٔ ٟ
ک أَ َت ِذرٔی َ٣ا اہللُ إ ٔ َِّ َ ٪

َّ
رع ُط ُط ٓ َِو ََ ٚس َ٤ا َواتٔطٔ َو َس َ
اٚ
رع ٔططٔ َو َ ِ
ًََِ ٠یطٔ َوإُٔ َّ ٧ط ََ ٟیئ ٔ ُّم بٔطٔ أَك َٔیم اَّ ٟز ِح ٔ ١بٔاٟزَّأ ٔ ٛب َٗا َ ٢ابِ َُ ٩بظا ٕر فٔي َحذٔیثٔطٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ ٓ َِو َِ َ ٚ
ا َِ ٟحذ َ
وب بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َو ُج َبي َِ ٔبِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
ٔیث و َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي َوابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثن َّي َوابِ َُ ٩ب َّظا ٕر ًَ َِ ٩ی ٌِ ُ٘ َ

َج ِّذظ ٔ َوا َِ ٟحذ ُ
ٔیث بٔإ ٔ ِس َ٨اد ٔ أَ ِح ََ ٤ذ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ص َُو اٟؼَّ ٔحی ُح َوا َٓ َ٘ ُط ًََِ ٠یطٔ َج َ٤ا ًَ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥یَ ِحیَي بِ ٌُٔ ٣َ ٩ي ٕن َو ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ِ٤َ ٟذٔینٔ ِّي
اَ ٪س َ٤ا َُ ًَ ِب ٔذ اْلِ َ ًَِّ َي َوابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َوابِ َٔ ٩ب َّظا ٕر ٔ ٩ِ ٣نُ ِش َخ ٕة
َو َر َوا ُظ َج َ٤ا ًَ ْة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤َ َٛ ٙا َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ أَی ِّـا َوک َ َ
َواح َٔذة ٕٓ ٔ َامی بَ ََِ ٠نٔي
دبعاالیلعنبامحد،دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،ادمحنبدیعسرابیط،فبھنبرجری،ادمح،دمحمنبااحسؼ،وقعیبنبہبتع،دمحمنبریبجنب
دمحم نب رضحت ریبج نب معطم اےنپفادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک
اپس اکی داہییت دبف آای افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولگ تقشم ںیم زپےئگ افر رھگ ابر افر اوماؽ مک وہےئگ افر
ومیشی الہک وہےئگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس رامرے فا ےط ابرش بلط رفامںیئ مہ اہلل ےک اپس آپ یک افسرش
اچ ےتںیہافراہللیکافسرشآپےکاپساچ ےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریتاایتسانسوہاجاتنےہوتایکہہک
راہےہ؟افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہللیکحیبستایبؿیکافرلسلسمحیبستافراپیکایبؿرکےترےہاہیںکتہک(ارثیک
طلغ ابت اک ارث) آپ ےک احصہب ےک رہچفں رپ یھب اظرہ وہےن اگل رھپ آپ ےن رفامای ہک ھجت رپ اوسفس ےہ اہلل یک افسرش ںیہن یک اجیت

یسکرپاسیکولخماقتںیمےسےہ۔اہللیکاشؿاسےسںیہکزایدہمیظعےہ۔ھجترپاوسفسےہایکوتاجاتنےہہکاہللاکرعشاس
ےکآامسونںرپاسرطح ےہافرآپےناینپاویلگنںےس ااشرہرکےکرفامایدبنگ یک رطحافرکشیبفہرعشایہل رچرچااتےہ سج
رطحہکاجکفہوساریےکےنھٹیبےسرچرچااتےہ۔دمحمانباشبرےناینپرفاتیںیمرفامایہککشیباہللاےنپرعشےکافرپےہافراس
اک رعش آامسونں ےک افرپ ےہ افر آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک ہکبج دبعاالیلع افر دمحم نب ریبج نع اہیب نع دجہ ےک رطقی ےس
دحثی ایبؿیکےہاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیدحثیادمحنبدیعسیکرفاتیفایلحیحصےہافراکیامجتعےناسیکوماتقفیک
ےہنجںیمییحینبنیعم،یلعنبادملینیںیہافراےساکیامجتعےنانبااحسؼےسایسرطحرفاتیایکےہےسیجادمحےناہکافر
دبعاالیلعانباینثملافرانباشبراکامسعاکییہہخسنےسےہوجےھجمیچنہپےہ۔
رافی  :دبعاالیلع نب امحد ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،ادمح نب دیعس رابیط ،فبھ نب رجری ،ادمح ،دمحم نب ااحسؼ ،وقعیب نب ہبتع ،دمحم
نبریبجنبدمحمنبرضحتریبجنبمعطماےنپفادلےسافرفہاؿےکدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
خہبمیہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1299

٣وسي بً٘ ٩بہ٣ ،ح٤ذ بٜ٨٣ ٩ذر ،حرضت جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :اح٤ذ ب ٩حٔؽ ،ابزاہی ٥ب ٩ك٤٬اٰ ،٪
حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُذ ٔ َ ٪لٔي أَ ِ ٪أ ُ َح ِّذ َث ًَ َِٕ ٠٣َ ٩ک ََٔ ٣َ ٩ِ ٣لئ ٔ َٜةٔ اہللٔ
غ إ ٔ َّ٣َ ٪ا بَي ِ َن َط ِح َ٤ةٔ أُذُٔ٧طٔ إلٔ َي ًَاتٔ٘ٔطٔ َٔ ٣شي ََةُ َس ِب ٍٔ ٔ٣ائَةٔ ًَإ ٦
َٔ ٩ِ ٣ح َ٠َ ٤ةٔ ا ِِ ٌَ ٟز ٔ

ط
ادمحنبصفح،اربامیہنب هماؿ،ومٰیسنبہبقع،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلع

فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ےھجم ہی ااجزت دی یئگ ےہ ہک ںیم اہلل ےک رعش ےک ااھٹےن فاےل رفوتشں
ںیمےسیسکرفےتشےکابرےںیمایبؿرکفںہکاسےکاکونںیکولےسدنکےھکتاکدرایمینافہلصاستوساسؽیکاسمتفانتج
ےہ۔
ط
رافی  :ادمح نب صفح ،اربامیہ نب هماؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
خہبمیہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1300

راوی ًَّ :ي ب ٩نص٣ ،ح٤ذ ب ٩یو٧ص نشائيً ،بذاہلل ب ٩یزیذ ِ٣قی ،رح٠٣ہ اب٤ً ٩زا ،٪ابویو٧ص س٠ی ٥ب٣ ٩ولي،
ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رح َُ ٠َ ٣ة َی ٌِنٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩ن ِصٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص اَ ٨َّ ٟشائ ُّٔي ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یذ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ِق ُئ َح َّذثَ َ٨ا َ ِ
ِقأ ُ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة إ ٔ َّ ٪اہللَ َیأ ِ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛأَ ِ٪
ابِ ََ ٤ِٔ ً ٩ز َ
اَ ٪ح َّذثَنٔي أَبُو یُوَُ ٧ص ُس َِ ٠ی ُ ٥بِ ُُ ٩ج َبيَِ ٕ َِ ٣ول َي أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ِ َ
تُ َؤ ُّدوا اْلِ َ َ٣اَ٧ا ٔ
ت إلٔ َي أَصَِ ٔ ٠ضا إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َت ٌَال َي َسٔ٤ی ٌّا َب ٔؼي َّا َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َـ ٍُ إٔبِ َضا َُ ٣ط ًََّ َي
َّ
َّ
ِق ُؤ َصا َو َی َـ ٍُ إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
أُذُٔ٧طٔ َو َّاٟتٔي َتَ ٔ ٠
یضا ًََّ َي ًَ ِیٔ٨طٔ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِ َ
صا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص َذا َر ٌّد ًََّ َي ا َِ ٟح ِضَّ ٔ٤ی ٔة
یُوَُ ٧ص َٗا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ِق ُئ َی ٌِنٔي إ ٔ َّ ٪اہللَ َسٔ٤ی ٍْ َب ٔؼي َْ َی ٌِنٔي أَ َِّ ٪هَّلِل َس ٌِّ ٤ا َو َب َ ّ
یلعنبرصن،دمحمنبویسناسنیئ،دبعاہللنبسیدیرقمی،رحہلمانبرمعاؿ،اوبویسنمیلسنبومیل،اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےت
ئ
ںیہہکںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعوکہیآتیزپےتھوہےئانساؿاہللایرممکاؿئدفاالامانتاٰیلاهلھاےساہللاعتیل
ےکوقؽاؿاہلاکؿَمیعاریصباکترھپاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہک

اانپ اوگناھٹ اکؿ رابرک رپ رےھک وہےئ ںیہ افر اہشدت یک ایلگن وک اینپ آھکن رپ رےھک وہےئ ںیہ (َمیعا ریصبا زپےتھ فتق ااشرہ رکےن
ےیک ےیل اہلل اعتیل یک تفص عمس فرصب یک رطػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکداھکی ہکہیابتزپےتھںیہافراینپدفونںاایلگنں(اکؿافرآھکنرپ)رےتھکںیہ۔دمحمنبویسنےناہکہکدبعاہللنبسیدی
ارقملیےنرفامایہکہیااشرہرکانہیمہجرپردےہ(فہافصتابریاعتیلےکاقلئںیہن)
رافی  :یلع نب رصن ،دمحم نب ویسن اسنیئ ،دبعاہلل نب سیدی رقمی ،رحہلم انبرمعاؿ ،اوبویسن میلس نب ومیل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ددیارابریاعتیلاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
ددیارابریاعتیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1301

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز ،وٛیٍ ،ابواسا٣ہ ،اس٤اًی ،١ابوْاٟذٗ ،یص ب ٩ابوحاز ،٦حرضت جزیز رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ بً ٩بذاہلل

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َو َؤٛی ٍْ َوأَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َْإ ٔ ٟذ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔي َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦جزٔیز ٔ
ْش َة َٓ َ٘ا َ٢
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠جّ ُ٠
وسا َٓ َ٨وَ َز إلٔ َي ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِذرٔ َِ ٟی ََ ٠ة أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ

اس َت َل ٌِت ُِ ٥أَ ُِ ََ ٪ت ِِ َ٠بُوا ًََّ َي َػ ََلة ٕ َٗ ِب َ ١كُُ٠و َٔ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
اَ ٣
و ٪فٔي ُر ِؤیَتٔطٔ َٓإ ٔ ِِ ٪
إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ست َ ََ ِو ََ ٪ربَّ٤َ َٛ ٥ِ ُٜا َت َز ِو ََ ٪ص َذا ََ ُت َـ ُّ
َّ
ُ
َغوب ٔ َضا
َقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َٖ َسبِّحِ ب ٔ َح ِٔ ٤ذ َرب َ
ِّک َٗ ِب َ ١كُُ٠و َٔ اٟظ ِٔ ٤ص َو َٗ ِب َُ ُ ١
َو َٗ ِب َُ ُ ١
َغوب ٔ َضا َٓآ ٌَُِ٠وا ث ََّ َ ٥
امثعؿنباوبہبیش،رجری،فعیک،اوبااسہم،اامسلیع،اوباخدل،سیقنباوباحزؾ،رضحترجریریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہللرفامےتںیہ

ہکمہولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھٹیبوہےئےھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوچدوھںیےکاچدنوکاکی

رظن داھکی رھپ رفامای ہک مت رقنعبی اےنپ رپفرداگر وک دوھکی ےگ سج رطح اس اچدن وک مت دھکی رےہ وہ ہک اس دےنھکی ںیم مت اکی
دفرسے رپازداحؾ ںیہنرکےت۔سپارگمتےسوہ ےکسوت مت وسرجےنلکنےسےلہپ افر وسرجرغفبوہےن ےسےلہپہکامنزفں(رجف
ف َ َص ِ ّب ت
َ ْ طل ُ ل َّشمْ َ
ِج
ع َِ
َ
م
فُّ۔ سپ آپ حیبست ایبؿ
ق ُ ُر
ا
ع
و
ُ
ق
ن
ر
د
د
ِ
س َف ْ َ
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ِ
ْ
ِ
ِ
فرصع) یک افحتظ رک وکس وت رک ول۔ رھپ آپ ےن ہی آتی زپیھ۔ جْ َ ّ َ
ےیجیکاےنپرپفرداگریکرعتفییکوسرجےسےنلکنےسےلہپافروسرجےنلکنےکدعب۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،رجری،فعیک،اوبااسہم،اامسلیع،اوباخدل،سیقنباوباحزؾ،رضحترجریریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ددیارابریاعتیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1302

راوی  :اسحا ٚب ٩اس٤اًی ،١سٔیا ،٪سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
و ٪فٔي ُر ِؤ َی ٔة َّ
اٟظ ِٔ ٤ص فٔي َّ
اٟوضٔي ََة ٔ َِ ٟی َش ِت فٔي َس َحابَ ٕة َٗاُٟوا ََ
اض َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ َ ٧زی َربَّ َ٨ا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٗا ََ ٢ص ُِ ١ت َـ ُّار َ
ْ َ٧

و ٪فٔي ُر ِؤ َیتٔطٔ إ ٔ ََّ
و ٪فٔي ُر ِؤ َیةٔ ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِذرٔ َِ ٟی َص فٔي َس َحابَ ٕة َٗاُٟوا ََ َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔ ََ ُت َـ ُّار َ
َٗا ََ ٢ص ُِ ١ت َـ ُّار َ

و ٪فٔي ُر ِؤ َی ٔة أَ َحذٔص َٔ٤ا
َ٤َ ٛا ُت َـ ُّار َ

ااحسؼنباامسلیع،ایفسؿ،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکولوگںےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےساہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکمہاےنپربوکایقتمےکدؿدںیھکیےگآپےنرفامایایکمتدفرہپےک
فتق وسرج وک دےنھکی ںیم وکیئ رپاشیین ااھٹےت وہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ ےن رفامای ہک ایک مت وچدوھںی رات وک اچدن وک
دےنھکیںیموکیئلکشمشیپآیتےہہکبجاربیھبہنوہ؟احصہبرکاؾےنرعضایکںیہنآپےنرفامایہکمسقےہاسذاتیکسجےک
ہضبقںیمریمیاجؿےہمتوکاےنپرپفرداگروکدےنھکیںیمیھبوکیئلکشمںیہنوہیگوساےئاینتلکشمےکینتجوسرجایاچدنںیمےس

یسکوکدےنھکیںیموہیتےہ۔
رافی  :ااحسؼنباامسلیع،ایفسؿ،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ددیارابریاعتیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1303

٣وسي ب ٩حذض ،ابورزیً٘ ٩یَّي
راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادً ،بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،یٌَّي بً ٩لاء ،وٛیٍٰ ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذث َ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ َِ ٩ی ٌَِّ َي بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ًَ َلا ٕئ ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
ض ًَ ِ ٩أَبٔي َر ٔز ٕ
وسي ا ِِ َ٘ ٌُ ٟیَّ ٔ ِّي َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَک ُ ُّ٨َ ٠ا یَ َزی َربَّ ُط َٗا َ٢
وسي ابِ ُٔ ًُ ٩ذ ٕ
یَٗ ٩ا ََ ٣ُ ٢
یٍ َٗا ََ ٣ُ ٢

ک فٔي َْ ِٔ٘٠طٔ َٗا َ ٢یَا أَبَا َر ٔز ٕ
ی ٩أََِ ٟی َص ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠ی َزی ا َِ ٤َ َ٘ ٟز َٗا َ ٢ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ َِٕ ٟی ََ ٠ة
ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ُِ ٣خّ ٔ ٠یا بٔطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َ٣ا آ َی ُة ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟب ِذرٔ ُِ ٣خّ ٔ ٠یا بٔطٔ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا ُُِٗ ٠ت بََّ َي َٗا ََٓ ٢اہللُ أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا ََٓ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َْ ِٙٔ ٠َْ ٩ِ ٣ٔ ِْٙ ٠اہللٔ َٓاہللُ أَ َج َُّ ١وأَ ًِوَ ُ٥
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دیبع اہلل نب اعمذ ،ہبعش ،یلعی نب اطعء ،فعیک ،ومٰیس نب دحس ،اوبرزنی یلیقع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکمہںیمےسرہاکیاےنپربوکدےھکی اگ؟دیبعاہللنباعمذرافیےتہکںیہہکایکرہصخشاہنتاہلل
وکدےھکیاگ؟افراسیکولخماقتںیماسیکایک لاؽےہ؟آپےنرفامایہکاےاوبرزنیایکمتںیمےسرہاکیوچدوھںیےکاچدنوک
اگل اگل (اہنت) ںیہنداتھکی؟ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن۔ رفامایہک رھپ اہلل اعتیل وت تہب تمظعفاےل ںیہ اچدن وت اہلل یکولخماقت ںیم ےس
اکیولخمؼےہسپاہللوتزایدہزبرگافرامظعںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،یلعینباطعء،فعیک،ومٰیسنبدحس،اوبرزنییلیقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ددیارابریاعتیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1304

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ٣ ،ح٤ذ بًَ ٩ل ء ،ابواسا٣ہ٤ً ،ز ب ٩ح٤زہ ،سا ،٥ٟحرضت سا٥ٟ

ئ أَ َّ ٪أَبَا أ ُ َسا ََ ٣ة أَ َِْ َ ََص َُِ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ز بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢سا ٥ْ ٔ ٟأَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِب ُذ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِلؤی اہللُ َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
ت َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُْ ُذصُ َّ٩ب ٔ َی ٔذظ ٔا ُِ ٟی ِ٤ن َي ث ُ َّ٥
َخی ث ُ َّ٥
و ٪ث ُ َّ ٥یَ ِلؤی اْلِ َ َرؿٔي َن ث ُ َّ ٥یَأ ِ ُْ ُذصَُٗ َّ٩ا َ ٢ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک أَیِ َ ٩ا َِ ٟحب ُ
و ٪أَیِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟت ََ ََُِّٜ
َّار َ
ئ ب ٔ َی ٔذظ ٔ اْلِ ُ ِ َ
و٪
َی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک أَیِ َ ٩ا َِ ٟحب ُ
و ٪أَیِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟت ََ ََُِّٜ
َّار َ
امثعؿ نب اوبہبیش ،دمحم نب الع ء ،اوبااسہم ،رمع نب زمحہ ،اسمل ،رضحت اسمل ےتہک ںیہ ہک ےھجم رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع
ےن التبای ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک اہلل اعتیلایقتم ےک رفز آامسونں وک ٹیپل دںی ےگ رھپ اںیہن اےنپداےنہ
اہھت ںیم ےل رک رفامںیئ ےگ؟ ںیمابداشہ وہں اہکں ںیہ زربدیم  رکےنفاےل؟ اہکں ںیہ ربکت افر ڑبایئرکےنفاےل؟ رھپ اہلل اعتیل
زونیمںوکٹیپل دںی ےگ افر اںیہنوقبؽانباالعلءاےنپدفرسےاہھت ںیمےلرکرفامںیئ ےگ ںیم ابداشہوہںاہکں ںیہربجرکےن
فاےل؟اہکںںیہڑبایئرکےنفاےل۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،دمحمنبالعء،اوبااسہم،رمعنبزمحہ،اسمل،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ددیارابریاعتیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1305

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬اب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤ابوًبذاہلل ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اہللٔ اْلِ َ َ ِّ
َغ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟذَ ِ ٧یا َحتَّي َی ِب َقي ثُُ ُ٠ث َّ
َخ َٓ َی ُ٘و ُ٩ِ ٣َ ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِ٨ز ٔ َُ ٢ربُّ َ٨ا ک ُ ََِّ ٟ ١ی َٕ ٠ة إلٔ َي َس َ٤ا ٔ
ئ ُّ
اِ ٠ٟی ِٔ ١اْل ٔ ُ
َی ِذًُؤِي َٓأَس َتحٔیب َُ ٟط ََ ٩٣ی ِشأَُٟنٔي َٓأ ُ ًِ ٔلیطُ ََ ٩٣ی ِش َت ِِ ٔ َ
ِرف َٟطُ
َ
َ ِ
ِ
ِ
ُ
رفِٔي َٓأُ ٔ َ
یبنعق ،امکل ،انب َھاب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبدبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک رامرا رپفرداگر زعفلج رہ رات بجآرخی اکی اہتیئ رات رہ اجیت ےہ آامسؿداین رپ زنفؽ رفامات ےہ افر
رفاماتےہہکوکؿےہھجمےس امےنگنفاالہکاسیک داعوک وبقؽرکفں۔وکؿ ےہھجم ےس وساؽرکاتےہاےساطعرکفںوکؿھجم ےس
رفغمتاکعابلےہہکںیماسیکرفغمترکدفں۔
رافی  :یبنعق،امکل،انبَھاب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہااحدثینجےکادنررقآؿرکمیاکذترکہےہ
ابب  :تنساکایبؿ
فہااحدثینجےکادنررقآؿرکمیاکذترکہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1306

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،ارسائیً ،١ث٤ا ٪بِ٣ ٩يَہ ،سا ،٥ٟحرضت جابزبً ٩بذاہلل

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
رسائ ٔی ُ
َ ١ح َّذث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ ًَ َِ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِ َ
َ
َقی ِّظا َٗ ِذ ٌَُ ٨َ ٣ؤِي أَ ِ٪
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِز ٔ ُق َنٔ َِش ُط ًََّ َي ا٨َّ ٟا ٔ
ض فٔي ا ِِ ٤َ ٟوٗ ٔ ٕٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ََ َر ُج َْ ١ی ِحُ٠ٔ٤نٔي إلٔ َي َٗ ِو ٔ٣طٔ َٓإ ٔ ََّ ُ ٪

أُبَ َِّ َ َّ ٠لَک ََ ٦ربِّي
دمحمنبریثک،ارسالیئ،امثعؿنب ریغہ،اسمل،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملستیناےنپآپ
وکومفق(فوقػرعافتیکہگج)ںیمولوگںےکاسےنمشیپایکافررفامایہک?وکیئرمدےہوجےھجماینپوقؾںیمااھٹےلےلچویکہکن
رقشیےنےھجمعنمرکدایےہاسابتےسہکاےنپرپفرداگرےکالکؾوکناچہون۔
رافی  :دمحمنبریثک،ارسالیئ،امثعؿنب ریغہ،اسمل،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
فہااحدثینجےکادنررقآؿرکمیاکذترکہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1307

راوی  :اس٤اًی ١ب٤ً ٩ز ،ابزاہی٣ ،٥وسي ،اب ٩ابوزائذہ٣ ،حاٟذً ،ا٣ز ،طٌبيً ،ا٣ز ب ٩طہز

وسي أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔذ َة ًَ َِ ٣ُ ٩حإ ٔ ٟذ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َی ٌِنٔي َّ
اٟظ ٌِ ٔب َّي ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔ
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ َِْ َ َََ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ک َٔ َ ٩ِ ٣لَکٔ ٦اہللٔ
َِقأَ ابِ َْٟ ٩طُ آیَ ّة ِٔ ٩ِ ٣اْلِٔ٧حٔی ََٔ ٓ ١ـحُٔ ِٜت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِـ َح ُ
بِ َٔ ٩ط ِضز ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨ذ اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي ٓ َ َ
اامسلیع نب رمع ،اربامیہ ،ومیس ،انب اوبزادئہ ،اجمدل ،اعرم ،یبعش ،اعرم نب رہش ےتہک ںیہ ہک ںیم اجنیش (ابداشہ ہشبح) ےک اپس ،اس
ےکاکیےٹیبےنالیجنیکاکیآتیزپیھوتںیمسنہزپاوتاجنیشےناہکہکمتاہللےکالکؾےسسنہرےہوہ۔
رافی  :اامسلیعنبرمع،اربامیہ،ومیس،انباوبزادئہ،اجمدل،اعرم،یبعش،اعرمنبرہش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

فہااحدثینجےکادنررقآؿرکمیاکذترکہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1308

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ٬٣زیً ،بذاہلل ب ٩و٫ب ،یو٧ص ب ٩یزیذ ،اب ٩ط٬اب ،حرضت رعوہ ب ٩زبيَ ،سٌیذ ب٣ ٩شیب
ً٤٘٠ہ ب ٩وٗاؾ اور ًبیذاہلل بً ٩بذاہلل ےن حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ ََََِِْٔي
یذ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َََََِْ٧ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َو َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َُ ٩و َّٗاؾٕ َو ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ َِ ٩حذٔیثٔ ًَائٔظَ َة َوک ُ ٌَّ ١ح َّذثَنٔي
ُِ

ِق ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی َتَ َ َّ ٥َ ٠اہللُ ف ٔ َّي بٔأ َ ِ٣ز ٕیُ ِتَّ َي
ا ٪أَ ِح ََ
كَائ ٔ َٔ ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗاَِ ٟت َوَٟظَ أِِٔي فٔي َن ِٔ ٔسي ک َ َ

م
امیلسؿ نب داؤد ھرری ،دبعاہلل نب فبھ ،ویسن نب سیدی ،انب َھاب ،رضحت رعفہ نب زریب ،دیعس نب بیسم ہمقلع نبفاقص افر
دیبع اہلل نب دبعاہلل ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یک دحثی ایبؿ یک افر بس ےن ھجم ےس دحثی اک اکی زج یہ ایبؿ ایک ہک
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیھتہکریما اےنپ ابرےںیمرتمکوہےناک ایخؽ اھتاس ابت ےسہکاہللاعتیل ریمےابرے
ںیمھچکالکؾرفامںیئےگاےسیاعمہلماکہکوجہشیمہالتفتایکاجاترےہاگ۔
م
رافی  :امیلسؿ نب داؤد ھرری ،دبعاہلل نب فبھ ،ویسن نب سیدی ،انب َھاب ،رضحت رعفہ نب زریب ،دیعس نب بیسم ہمقلع نب
فاقصافردیبعاہللنبدبعاہللےنرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
فہااحدثینجےکادنررقآؿرکمیاکذترکہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1309

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور٨٣ ،ہ ب٤ً ٩زو ،سٌیذ ب ٩جبيَ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ُٔ ٩ج َبيَِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی ٌَُوِّذُ ا َِ ٟح َش ََ ٩وا ُِ ٟح َشي ِ َن أًُ ُ
ٔیذ ُ٤َ ٛا بََٔ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت اہللٔ اَّ ٟتا َّٔ ٣ة ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِی َلا َٕ ٪و َصا َّٕ ٣ة َو ٔ٩ِ ٣
کَ َ
ا ٪أَبُو ُ ٥ِ ٛی ٌَُوِّذُ بٔض ٔ َ٤ا إ ٔ ِس َ٤اً ٔی ََ ١وإ ٔ ِس َح َٙ
کًَُ ِّ١ي ِ ٕن ََ َّٕ ٣ة ث ُ ََّ ٥ی ُ٘و ُ ٢ک َ َ

امثعؿنباوبہبیش،رجری،وصنمر،ہنمنبرمعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفامای
ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ،رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع فنیسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ےیل انپہ اماگن رکےت ےھت افر رفامےت
ےھتہکںیممتدفونںوکاہللاعتیلےکاکلمافروپرےاملکتیکانپہںیمداتیوہںرہاطیشؿےسافررہزرہیلیزیچےسافررظندبےس
وج ےنگلفایل وہ رھپرفامےتںیہہک اہمترے ابپ (دج ادجم رضحت اربامیہہیلع االسلؾ) رضحت اامسلیعہیلع االسلؾ افر رضحت ااحسؼ
ہیلعاالسلؾےکےیلاؿیہاملکتےسانپہاماگنرکےتےھت۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،رجری،وصنمر،ہنمنبرمعف،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
فہااحدثینجےکادنررقآؿرکمیاکذترکہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1310

راوی  :اح٤ذب ٩ابورسیخ رازیًَّ ،ي حشين ب ٩ابزاہیًَّ ،٥ي٣ ،ش ،٥٠ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٣ ،ش٣ ،٥٠رسو ،ٚحرضت ًبذاہلل
ب٣ ٩شٌود رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رسیِ ٕخ اٟزَّاز ُّٔی َو ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ابِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًََّ ٔ ُّي بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠اُٟوا َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّذثَ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ُ َ

رسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبذٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذَا َتَ َ َّ ٥َ ٠اہللُ بٔا َِ ٟوحِ ٔي َسٍَ ٔ٤
اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
ئ َػَِ ٠ؼ َّ ٠ة ََ ٛح ِّز ِّ
ئ َّ ٔ ٟ
َّ ١
َ ١حتَّي إٔذَا
٠ش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
وَ َٛ ٪ذَ ٔ ٟ
ک َحتَّي یَأِت َٔی ُض ِٔ ٥جََِ ٔی ُ
أَصِ ُ
وَََ ٓ ٪ل یَزَاَ ُٟ
اٟش ِٔ ٠ش َٔ ٠ة ًََّ َي اٟؼَّ َٔا َٓ ُی ِؼ ٌَ ُ٘ َ

و ٪ا َِ ٟح َّ ٙا َِ ٟح َّٙ
٣َ ١اذَا َٗا ََ ٢ربُّ َ
و ٪یَا ٔجََِٔی ُ
َجائ َ ُض ِٔ ٥جََِٔی ُ
ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح َََّ ٓ ٙی ُ٘وَ ُٟ
ُٓ ١زِّ ََ ًَ ُِ٠ُٗ ٩وبٔض ٔ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ی ُ٘وَ ُٟ
ادمحنب اوبرسجی رازی ،یلع نیسح نب اربامیہ ،یلع ،ملسم ،اوباعمفہی ،اشمع ،ملسم ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اہلل اعتیل فیح ےک ذرہعی الکؾ رفامےت ںیہ وت اکی آامسؿ
فاےلدفرسےآامسؿےسزریجنےنچنیھکیکآفازےتنسںیہافصاہپڑرپ۔رھپفہ ےوہشوہاجےتںیہافرلسلسمایساحتلںیمر ےتںیہ
اہیں کت ہک ربجالیئ اؿ ےک اپس آےت ںیہ افر اؿ یک ربھگاٹہ دفر وہاجیت ےہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک اے ربجالیئ
آپےکرپفرداگرےنایکرفامایربجالیئےتہکںیہہکچسرفامایفہےتہکںیہہکچسرفامای۔
رافی  :ادمحنب اوبرسجی رازی ،یلع نیسح نب اربامیہ ،یلع ،ملسم ،اوباعمفہی ،اشمع ،ملسم ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقتمںیمااھٹےئاجےنافروصراکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
ایقتمںیمااھٹےئاجےنافروصراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1311

راوی ٣ :شذد٤ٌ٣ ،تَ ،اس ،٥٠بْش ب ٩طِاٖ ،حرضت ًبیذاہلل ب٤ً ٩زو حـوراِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ْش بِ َٔ ٩ط َِ ٕ
اٖ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠بٔ ِ ٔ
ور َ َِق ْ ٪یُ ُِ َٔ ٨خ ٓ ٔیطٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اُّ ٟؼ ُ
مع
دسمد ،میرر،املس،رشبنب اغشػ،رضحتدیبعاہللنب رمعفوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی رکےتںیہہکآپ ےن
رفامایہکوصراکیھکنسےہسجںیموھپاکناجےئاگ۔

مع
رافی  :دسمد ،میرر،املس،رشبنباغشػ،رضحتدیبعاہللنبرمعفوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ایقتمںیمااھٹےئاجےنافروصراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1312

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،ابوز٧اد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ َّ ١ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
 ١اْلِ َ ِر ُق إ ٔ ََّ ًَ ِح َب َّ
اٟذٔ َ ٧ب ٔ٨ِ ٣طُ َُْ َٙ ٔ ٠وٓ ٔیطٔ یُ َز َُّ ٛب
آ َد ََ ٦تأِک ُ ُ
یبنعق ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک
آدیمیکامتؾاؼضاءدبؿوکزنیماھکرکمتخرکد یتےہوساےئرزیھیکڈہیےکہکاسےسااسنؿدیپاایکایگافرایقتمںیمایسےس
رمبکرکےکااھٹایاجےئاگ۔
رافی  :یبنعق،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افشتعاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
افشتعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1313

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،سبلا ٦ب ٩رحیث ،اطٌث حذاِي ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

رحیِ ٕث ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ا ُِ ٟح َّذاِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َب ِش َل ُا ٦بِ َُ ُ ٩

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢طَٔا ًَتٔي ْٔلَصِ ٔ ١ا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔي

امیلسؿنبرحب،ستظاؾنبرحثی،اثعشدحاین،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکریمیافشتعاؿولوگںےکےیلوہیگوجہریبہانگوہںےکرم بکوہںےگریمیاتمںیمےس۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،ستظاؾنبرحثی،اثعشدحاین،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افشتعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1314

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،حش ٩اب ٩ذٛوا ،٪ابورجاء ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕئ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ

و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوی َُش َِّ ٤و َ ٪ا َِ ٟح َض َّٔ٤٨یِّي َن
ْخ ُد َٗ ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٦ا٨َّ ٟارٔ بٔظَ َٔا ًَ ٔة َُ ٣ح َّٕ ٤ذ ٓ ََی ِذ َُْ ُ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِ ُ

دسمد ،ییحی ،نسح انب ذوکاؿ ،اوبراجء ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی
امجتع دمحم یلص اہللہیلعفآہلفملسیک افسرش ےسآےگ ےس ےلکن یگ افر فہولگ رھپ تنج ںیمدالخ وہں ےگ افر اؿ اک انؾ نج ںیم
راھکاجےئاگ۔

رافی  :دسمد،ییحی،نسحانبذوکاؿ،اوبراجء،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
افشتعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1315

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز بً ٩بذاہلل

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
و٪
ْشب ُ َ
َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َیأِکَُ ُ٠
ؤَ ٓ ٪یضا َو َی ِ َ
امثعؿ نب اوبہبیش ،رجری ،اشمع ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی
رفامےتوہےئانسہککشیبالہتنج،تنجےکاباغتےساھکںیئےگافرںیئپےگ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،رجری،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجافرمنہجیکقیلختاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
تنجافرمنہجیکقیلختاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1316

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َْ ََٙ ٠اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َٟٔ ٢حََِٔٔی َ ١اذِ َص ِب َٓاُ ِ ٧و ِز إَِٔ ٟی َضا ٓ ََذ َص َب َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َر ِّب َؤًزَّت َٔک ََ
 ١اذِ َص ِب َٓاُ ِ ٧و ِز إَِٔ ٟی َضا َٓ َذ َص َب َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی
َی ِش َ ٍُ ٤ب ٔ َضا أَ َح ْذ إ ٔ ََّ َد َََْ ٠ضا ث ُ ََّ ٥ح َّٔ َضا بٔا ََِ٤َ ٟارٔظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٔجََِٔی ُ
 ١اذِ َص ِب َٓاُ ِ ٧و ِز إَِٔ ٟی َضا ٓ ََذ َص َب َٓ َ٨وَ َز
َر ِّب َؤًزَّت َٔک َِ َ٘ ٟذ َْ ٔظ ُ
یت أَ ِ ََ ٪یَ ِذ ََُْ ٠ضا أَ َح ْذ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َْ ََٙ ٠اہللُ اَ ٨َّ ٟار َٗا َ ٢یَا ٔجََِٔی ُ
إَِٔ ٟی َضا ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َر ِّب َؤًزَّت َٔک ََ َی ِش ٍُ ٤ب ٔ َضا أَ َح ْذ ٓ ََی ِذ ُْ َُ ٠ضا َٓ َح َّٔ َضا ب ٔ َّ
اٟظ َض َوا ٔ
 ١اذِصَ ِب َٓاُ ِ ٧وزِ إَِٔ ٟی َضا
ت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا ٔجََِٔی ُ
َ

یت أَ َِ ََ ٪ی ِب َقي أَ َح ْذ إ ٔ ََّ َد َََْ ٠ضا
ک َِ َ٘ ٟذ َْ ٔظ ُ
ٓ ََذ َص َب َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َر ِّب َؤًزَّت ٔ َ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اہلل
ےن تنج وک دیپا ایک وت رضحت ربجالیئ ےس رفامای ہک اجؤ اےس دوھکی فہ ےئگ افر تنج وک اکی رظن داھکی رھپ رشتفی الےئ افر رفامای ہک
اےریمےربآپیکزعتیکمسق۔وکیئصخشااسیںیہنوجتنجےکابرےںیمےنس(فاہںےکشیعفآراؾےکابرےںیم) رگ
ہی ہک اس ںیم دالخ وہ اجےئ۔ رھپ اہلل ےن تنج وک رکمفاہت ےس ڈاھپن دای افر ربجالیئ ےس رفامای اجفء افر اےس دوھکی۔ فہ ےئگ افر
اےسرظنداھکیرھپرشتفی الےئوترفامایہکاےریمے ربآپیکزعتیک مسق ےھجمڈرےہہکاسںیموکیئدالخ ہنوہےکساگ۔
رھپوضحرارکؾےنرفامایہکبجاہللاعتیلےنمنہجوکدیپارفامایوترفامایہکاےربجالیئ۔اجؤافرےسدوھکیفہےئگافراےساکیرظن
دھکی رک آےئ افر رفامای ہک اے ریمے رپفرداگر آپ یک زعت یک مسق! وکیئ ااسی ںیہن ہک منہج (ےک اوحاؽ ےنس) افر اس ںیم دالخ
وہاجےئ۔رھپاہللےناےسوہشاتےسرھبدایرھپرفامایہکاےربجالیئ!اجؤافرےسدوھکیفہےئگافراےساکیرظنداھکیرھپآےئ
وترعضایکاےریمےرپفرداگرآپیکزعتافرزبریگیکمسق۔ےھجمڈرےہہکوکیئاسںیمدالخوہےنےسابیقہنرےہاگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمعف،اوبہملس،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

تنجافرمنہجیکقیلختاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1317

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب٣ ،شذد ،ح٤اد ب ٩زیذ ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
رح ٕب َو َُ ٣ش َّذ ْد َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َ٣ا ََ ٥ِ ُٜ٣ح ِو ّؿا َ٣ا بَي ِ َن َ٧اح ٔ َیت َِیطٔ َ٤َ ٛا بَي ِ َن َج ِزبَا َئ َوأَذ ُِر َح

امیلسؿنبرحب،دسمد،امحدنبزدی،اویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہککشیباہمترےاسےنم(تہبدلجایقتمںیم)اکیوحضوہاگسجےکدفونںانکرفںےکدرایمؿاانتافہلص
وہاگہکانتج،،رجابء،،افراذرحںیم۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،دسمد،امحدنبزدی،اویب،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنجافرمنہجیکقیلختاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1318

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز٤٧زی ،طٌبہ٤ً ،زوب٣ ٩زہ ،ابوح٤زہ حرضت زیذ ب ٩ارٗ ٥رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨َّ ٟز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔي َح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ

َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز َّٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَْمُتْن ُجزِئْ ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ائَةٔ أَ ُِ ٕٔ ٟجز ِ ٕئ ٔ ٩ِ ٤َّ ٣یَزٔدُ ًََّ َ َّي ا َِ ٟح ِو َق َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٨ِ ُٛ ٥ِ ٛت ُِ٥
َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا ََ ٢س ِب ٍُ ٔ٣ائ َ ٕة أَ ِو ث َ َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائ َ ٕة

صفحنبرمعرمنی،ہبعش ،رمعفنبرمہ،اوبزمحہرضحتزدی نبارمقریض اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکمہولگ یبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھتاکیرفسںیمےھتسپمہےناکیہگجزپاؤڈاالآپےنرفامایہکمتالھکازجاءںیمےساکیزجءیھبںیہنوہوج
وحضوکرثرپریمےاپسآںیئےگ۔رمعہنبرمةےتہکںیہہکںیمےنزدیےساہکہکآپولگاسدؿےنتکےھت؟رفامایہکاستوس
ایآھٹوس۔
رافی  :صفحنبرمعرمنی،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبزمحہرضحتزدینبارمقریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنجافرمنہجیکقیلختاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1319

راوی  :ح٨اد ب ٩رسی٣ ،ح٤ذ بٓ ٩ـی٣ ،١ختار بٛ ١ٔ٠ٓ ٩ہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

اٟرس ِّی َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١ا ِِ ٤ُ ٟخ َتارٔ بِ َٔٗ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َی ُ٘و ُ ٢أَُِفَي
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ُد بِ ُٔ َّ ٩

َّ
َّ
َف َٓ ٍَ َرأِ َسطُ ُ٣ت ََب ِّش ّ٤ا َٓإ ٔ َّ٣ا َٗا َُ َٟ ٢ض َِ ٥وإ ٔ َّ٣ا َٗاُٟوا َٟطُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٥َ ٔ ٟؿحَٔ ِٜت
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إَُِٔٔائ َ ّة َ َ
َ َّ
َ
َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧طُ أُِ٧زَِٔ ٟت ًََّ َ َّي آنّٔٔا ُس َور ْة ٓ َ َ َ
َقأَ َصا َٗا ََ ٢ص ِ١
َِقأ بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔی ٥إَّٔ٧ا أ ًِ َل ِی َ٨ا َک ا ِلِ َٜوث َز َحتي َْ َت ََ ٤ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
و٣َ ٪ا ا ِلِ َٜوثَزُ َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط ِ َ ٧ض ْز َو ًَ َذٔ٧یطٔ َربِّي ًَزَّ َو َج َّ ١فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو ًََِ ٠یطٔ َْي ِ َْ َٛثٔي َْ ًََِ ٠یطٔ َح ِو ْق
َت ِذ ُر َ
َتز ٔ ُد ًََِ ٠یطٔ أ ُ َّ٣تٔي َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة آَ ٔ ٧ی ُتطُ ًَ َذدُ ا ِل ََ ٜوأ ٔ ٛب
انھد نب رسی ،دمحم نب لیضف ،اتخمر نب لفلف ےتہک ںیہہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتیلہنع نب امکل ےس انس آپ رفامےتےھت
ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک اکی رمہبت ونغدیگ عاری وہیئگ آپ ےن رکسماےت وہےئ رس ااھٹای رھپ ای وتآپ ےن احصہب ےس ازوخد
رفامای  ،ای احصہب ےن آپ ےس رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ویکں رکسماےئ ےھت؟ آپ ےن رفامای ایھب ایھب ھجم رپ
ِ
ِح زپھ رک وسرة وکرث یک التفت رفامیئ۔ بج آپ ےن وسرة وکرث یک
ِب ا ِ
ْح ارلَّ ِ
اکی وسرت انزؽ وہیئ ےہ رھپ آپ ےن ِ ْ ِ
ََّ ارلَّ ْ َ ِ

التفترفامیلوترفامایہکایکمتاجےتنوہہکوکرثایکےہ؟احصہبرکاؾےنرعضایکاہللافراساکروسؽیہزایدہرتہباجےتنںیہآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ اکی رہن ےہ سج اک ریمے رب ےن ےھجم تنج ںیم دےنی اک فدعہ رفامای ےہ افر اس رپ تہب زایدہ
رتہبی ےہ اس رپ اکی وحض ےہ سج رپ ریمی اتم ایقتم ےک رفز عمج وہیگ افر اس ےک ربنت اتسرفں یک دعتاد ےک ربارب وہں
ےگ۔(ولوگںوکاپینالپےنےکےیل)
رافی  :انحدنبرسی،دمحمنبلیضف،اتخمرنبلفلفےتہکںیہہکںیمےنرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنجافرمنہجیکقیلختاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1320

راوی ً :اػ ٥ب ٩نرض٤ٌ٣ ،تَٗ ،تادہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

رع َد ب ٔ َٔ ٨ب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ُ ٥بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
رض َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ُ ٔ
ک
رع َق َُ ٟط ِ َ ٧ض ْز َحا َٓ َتا ُظ ا َِ ٟیاٗ ُ
َرض َب ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َٔ ُ ٢
ُوت ا َِ ٤ُ ٟح َّی ُب أَ ِو َٗا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟح َّو ُٖ ٓ َ َ
ْخ َد ِٔ ٣شَّا َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤ذ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٠٤َِ ٠ٟٔ ٥َ ٠ک َّأ ٟذی ٌََ ٣طُ َ٣ا َص َذا َٗا َ ٢ا ِلِ َٜوثَزُ َّأ ٟذی
َّأ ٟذی َُ ٌَ ٣ط َی َذ ُظ ٓ ِ
َاس َت ِ َ

أَ ًِ َلا َک اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١

مع
اعمصنبرضن ،میرر،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکلرفامےتںیہہکیبنارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسوکبج(رعماج
یک رات) تنج ںیم افرپ ےل اجای ایگ ای سج رطح رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فاہں اکی رہن شیپ یک یئگ سج ےک دفونں
انکرےرتادیشہایدمخارایوقتےکںیہ۔وجرفہتشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتاسےناانپاہھت امراافراکیکشماکنیلوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاسیھترفہتشےسوپاھچہکہیایکےہ؟اسےناہکہکہیوکرثےہوجآپوکاطعرفامیئےہ۔

مع
رافی  :اعمصنبرضن ،میرر،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
تنجافرمنہجیکقیلختاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1321

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہیً ،٥بذاٟشَل ٦ب ٩ابي حاز ٦ابوكاٟوت

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ َّ
وت َٗا ََ ٢طض ٔ ِذ ُت أَبَا بَ ِز َز َة َد َْ ََ ًََّ ١ي ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُ ٩أَبٔي َحازٔ ٕ ٦أَبُو كَاَ ُٟ
اٟذ ِح َذا ُح ََٓٔضَٔ ٤ضا َّ
اٟش َ٤ا ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ ًُب َ ِی ُذ اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٣ُ ٪ح َّٔ ٤ذیََّ ٥ِ ُٜص َذا َّ
ا ٪فٔي ِّ
اٟظ ِی ُخ
زٔ َیاد ٕ َٓ َح َّذثَنٔي ُٓ ََل َْ ٪س َّ٤ا ُظ ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠وک َ َ
َ

َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِح َش ُب أَِِّي أَبِ َقي فٔي َٗ ِو ٕ ٦ی ٌَُيَُِّؤِي بٔ ُؼ ِح َب ٔة َُ ٣ح َّٕ ٤ذ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط ًُب َ ِی ُذ اہللٔ إ ٔ َُّ ٪ػ ِح َب َة
ق َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َک ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِو ٔ
ک ْٔلَ ِسأََ ٟ
َک َزیِ َُْ ٩يَُِ َطي ِ ٕن َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َب ٌَ ِث ُت إَِٔ ٟی َ
َُ ٣ح َّٕ ٤ذ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٟ ٥َ ٠
ِک ٓ ٔیطٔ َط ِیئّا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبُو بَ ِز َز َة َن ٌَ َِّ ٣َ ََ ٥ز ّة َو ََ ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َو ََ ثَ ََلثّا َو ََ أَ ِر َب ٌّا َو ََ َْ ِّ ٤شا ٓ َََّ َٛ ٩ِ ٤ذ َب بٔطٔ ٓ َََل
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذ ُ ُ
َخ َد َُ ِِ ٣ـ ّبا
َس َ٘ا ُظ اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ ث ُ ََّ َ ٥

ملسمنباربامیہ،دبعاالسلؾنبایباحزؾاوبعاولتےتہکںیہہکںیمرضحتاوبربزةریضاہللاعتیلہنعاالیملسےکاسھتاھتآپدیبع
اہلل نب زایدہ(وج سیدی اک وگررن اھت وک ہف ںیم) ےکاپس دالخ وہےئ سپ ھجم ےس اکی صخش ےن ملسم نب اربامیہ ےن اس اک انؾ ایل ےہ
ایبؿایکافرفہولوگںیکامجتعںیمرشکیاھتہکبجدیبعاہللےنرضحتاوبربزہریضاہللاعتیلہنعوکداھکیوتاہکہکہیاہمترادمحمی
(وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک احصیب) ےہ وج وماٹ اناٹ ےہ۔ اوبربزہ ھجمس ےئگ ہک اس ےن ہنعط دای ےہ وت رفامای ہک ےھجم ہی ایخؽ
ںیہناھتہکںیماےسیولوگںےکدرایمؿابیقرہاجفںاگوجےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتبحصیکفہجےساعردالںیئےگ
وتدیبعاہللےناؿےساہکہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسیکتبحصوتآپےکےیلابثعرخفےہہنہکابثعالمتمفاعر۔رھپ
اسےناہکہکںیمےنآپوکاسےیلالباجیھبےہاتہکآپ ےسوحضوکرثےکابرےںیموساؽرکفںوجآپےنروسؽاہللیلص

اہللہیلعفآہلفملسےسانسوہہکآپےناسابرےںیمھچکذرکرفامای وہوتاوبربزہریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکاہںاکیدفنیت ای
اچر اپچن رمہبت ںیہن ( ے امشر رمہبت انس ےہ) سپ وج اس یک ذکتبی رکے اہلل اےس وحض وکرث ہن الپےئ رھپ آپ ہصغ یک احتل ںیم
اسےکاپسےسلکنےئگ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،دبعاالسلؾنبایباحزؾاوبعاولت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقںیموساؽفوجابافرذعابربقاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
ربقںیموساؽفوجابافرذعابربقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1322

راوی  :ابو اٟوٟیذ كیاٟسي ،طٌبہ٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثذ ،سٌذ بً ٩بیذہ ،حرضت بزاء بً ٩ازب

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب َة ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕذ ًَ َِ ٩س ٌِ ٔذ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َذ َة ًَ ِ ٩ا ََِ َ َٟا ٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟش ٥َ ٔ ٠إٔذَا ُسئ ٔ َ ١فٔي ا َِٓ ٔ َََِ٘ ٟظَ ض ٔ َذ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤ذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

ی ٩آ َُ٨٣وا بٔا َِ٘ ٟو َّٔ ٢
اٟثابٔتٔ
ک َٗ ِو ُ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ َثب ُِّت اہللُ َّأ ٟذ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذَ ٔ ٟ
ِ

اوب اولدیل ایطیسل ،ہبعش ،ہمقلع نب رمدث ،دعس نب دیبعہ ،رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن رفامای ہک املسمؿ ےس بجربق ںیم وساؽ ایک اجات ےہ وتفہ وگایہداتی ےہہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلعفملس
آَاثل ْ َقو ِؽ َّ
ََّ َّ دِ
ب۔اہللاعتیلوبضمطرفامےتںیہاامیؿفاولںوکوبضمطوقؽہملک
وقؽ۔يا ُ
ےکروسؽںیہسپاہللےک
ال ِ ِ
ُ َ ِّ ُ
ن َُ ِ ْ
اَّ َ
اہشدتےکاسھتداینیکزدنیگںیمافرآرختںیمیہیرمادےہ
رافی  :اوباولدیلایطیسل،ہبعش،ہمقلعنبرمدث،دعسنبدیبعہ،رضحترباءنباعزب

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

ابب  :تنساکایبؿ
ربقںیموساؽفوجابافرذعابربقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1323

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی ٪ا٧باریً ،بذاٟو٫اب حٔاٖ ابونرض ،سٌیذٗ ،تادہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اٖ أَبُو َن ِصٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص
اب بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ ا َِ ٟخ َّٔ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َص ٔذظ ٔ
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ب َّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠د َْ َِ َ ٧ ١خ َّل َ ٔ ٟبنٔي ا٨َّ ٟحَّارٔ ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ػ ِو ّتا ََٓٔز ٔ ََ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِػ َح ُ
اب ا٨َّ ٟارٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ َّ
اٟذ َّجا َٔٗ ٢اُٟوا َو ٔ٥َّ ٣
اض َ٣اتُوا فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ْ َ ٧

َک ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ٌِبُ ُذ َٓإ ٔ ِ ٪اہللُ َص َذا ُظ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ًِبُ ُذ
ذ َ
َاک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩َ ٣إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ فٔي َََِٗٔظ ٔأَ َتا ُظ َْ ٠٣
اہللَ َٓ ُی َ٘ا َُٟ ٢طُ َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ُ٘و ُ ٢فٔي َص َذا اَّ ٟز ُج ََٔ ٓ ١ی ُ٘و ُ ٢ص َُو ًَ ِب ُذ اہللٔ َو َر ُسو ُُ ٟط ٓ ََ٤ا ی ُِشأ َ َُ ٩ِ ًَ ٢ط ِی ٕئ َُي َِٔصَا َٓیُ َِ ٨ل َُٙ ٠بٔطٔ إلٔ َي بَ ِی ٕت
َک بٔطٔ بَ ِی ّتا فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََی ُ٘و ُ٢
ک َٓأَبِ َذَ ٟ
ک َو َرح ََٔ ٤
ک فٔي ا٨َّ ٟارٔ َو َل َّ٩ٜٔاہللَ ًَ َؼ ََ ٤
اَ َٟ ٪
اَٟ ٪طُ فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٓ ُی َ٘ا َُٟ ٢طُ َص َذا بَ ِی ُت َ
ککَ َ
کَ َ
ُ
َّ
اسَ ٩ِ ُٜوإ ٔ َّ ٪ا َِٔ َ َٟ
اَف إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ فٔي َََِٗٔظ ٔ أَ َتا ُظ َْ ٠َ ٣ک َٓ َی َِ ٨تضٔزُ ُظ ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط َ٣ا َُ ٨ِ ٛت
ْش أَصَِّٔي َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ِ
َد ًُؤِي َحتي أَذِ َص َب َٓأ َب ِّ َ

َت ٌِبُ ُذ ٓ ََی ُ٘و ُ ََ ٢أَ ِدرٔی َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ََ َد َریِ َت َو ََ َتَِ ٠ی َت َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ٓ ََ٤ا َُ ٨ِ ٛت َت ُ٘و ُ ٢فٔي َص َذا اَّ ٟز ُج ََٔ ٓ ١ی ُ٘و ُُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَُٗو ُ٣َ ٢ا
رضب ُ ُط بِْٔ ٔ٤طا َٕ ٩ِ ٣ٔ ٚحذٔی ٕذ بَي ِ َن أُذُِ َ ٧یطٔ َٓی ٔؼیحُ َػ ِی َح ّة َی ِشَ ٌُ ٤ضا ا َِ ٟخَُ ُِٙ ٠يَُِ َّ
اٟث َ٘ َ٠ي ِ ٔن
اض ٓ ََی ِ ٔ
َی ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
َ
َ
َ
دمحمنبامیلسؿاابنری،دبعاولاھبافحػاوبرضن،دیعس ،اتقدہرضحتاسننب امکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ونباجنر ےک ناتسلخؿ ںیم دالخ وہےئ فاہں ھچک آفازںی آپ ےن ںینس وت ربھگا ےئگ افر رفامای ہک ہی نک ولوگں یک ربقںی ںیہ؟
ولوگں ےن اہک ای روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ھچکولوگںیک ربقںی وجدفر اجتیلہ ںیم رم ےئگ ےھت۔آپ ےن رفامای ہک اہللیک انپہ
اموگنمنہجےکذعابےس،افرداجؽےکہنتفےس۔احصہبرکاؾےنرعضایکہکہیویکںای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکومنمدنبہوکاسیکربقںیمرھکدایاجاتےہوتاسےکاپساکیرفہتشآاتےہافراسےساتہکےہہکوتسکیکابعدتایکرکاتاھت
سپارگاہللاےسراہاھجمسےتںیہوتفہاتہکےہںیماہللیکابعدتایکرکاتاھترھپاسےساہک اجاتےہہکوتاسصخشےکابرےںیمایک

اتہک ےہ؟ فہ اتہک ےہ ہک ہی اہلل ےک دنبے ںیہ افر اس ےک روسؽ ںیہ رھپ اس ےس وکیئ ابت اس ےک العفہ ںیہن وپیھچ اجیت رھپ اےس
منہجںیم اکیرھگیکرطػ ےلےتلچںیہافراسےس اہک اجاتےہہکہیمنہج ںیمریتارھگ اھتنکیلاہلل ےنےھجت اس ےس وفحمظراھکافر
ھجترپرمحرفامایافراس تنج ںیماکیرھگریتےےیل دبؽ دایوت فہدنبہاتہکےہےھجموھچڑدفاتہک ںیماجؤںافر اےنپ رھگفاولں وکہی
وخشربخیانسؤںوت اسےس اہکاجات ےہہکرہھٹاجؤ(ایقتمکت)افرکشیباکرفآدیم بجاینپربق ںیمراھکاجات ےہ وتاکیرفہتش
اس ےک اپس آات ےہ افر اےس ڑھجاتک ےہ افر اتہک ےہ ہک وت سک یک ابعدت رکات اھت؟ فہ اکرف اتہک ےہ ہک ےھجم ںیہن ولعمؾ وت اس ےس اہک
اجاتےہہکہنوتےناجانافرہنیہوتےناابتعیکرھپاسےس اہکاجاتےہہکوتاؿاصبح ےکابرےںیمایکاتہکےہ(یبن یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک ابرے ںیم) وت فہ اتہک ےہ ہک ںیم یھب فیہ اہک رکات اھت وج ولگ اہک رکےت ےھت وت فہ رفےتش اس ےک دفونں اکونں ےک
درایمؿولےہےکرگزامرےتںیہوتفہاسرطحاتخیچےہہکوساےئنجفاسنےکاسریولخماقتاسوکیتنسےہ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿاابنری،دبعاولاھبافحػاوبرضن،دیعس،اتقدہرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ربقںیموساؽفوجابافرذعابربقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1324

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امیً ،٪بذاٟوہاب

اب بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اد ٔ ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َذ إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ فٔي َََِٗٔظ ٔ َو َت َولَّي ًَ ِ٨طُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
ِ
اَف
ِک َ ٔ
أَ ِػ َحابُطُ إَّٔ٧طُ ََ ٟی ِش ََِ َ ٍُ ٤ق ََ ن ٌَٔأٟض ٔ ََِ ٓ ٥یأت ٔیطٔ َََ٠َ ٣ا ََٔ ٓ ٪ی ُ٘ َوَ َٟٔ ٪طُ ٓ ََذ َ َ
َقی ّبا َٔ ٩ِ ٣حذٔیثٔ اْلِ َ َّو َٔٗ ٢ا َٔ ٓ ٢یطٔ َوأَ َّ٣ا ا ُِ ٔ َ َٟ
َوا ِ٨َ ٤ٟآ َُٔٓ ٙی ُ٘ َوَ ُٔ َٟ ٪ط َزا َد ا ِ٨َ ٤ٟآ ََٔ ٙو َٗا ََ ٢ی ِشَ ٌُ ٤ضا ََ ٩ِ ٣ؤٟی ُط َُيَُِ َّ
اٟث َ٘ َ٠ي ِ ٔن
َ
َ
ُ
ُ
َ

دمحمنبامیلسؿ ،دبعاولاہبےسایسدنسےکاسھتیہیدحثیرمفیےہہکاوہنںےنرفامایہکدنبہبجاینپربقںیمرھکدایاجاتےہ
افر اس ےک اسیھت (دنف رکےک) رخ ریھپ ےتیل ںیہ وت  ے کش فہ رمدہ اؿ ےک وجوتں یکآٹہ اتنس ےہ رھپ اس ےک اپس دف رفےتش

آےتںیہافردفونںاسےسےتہکںیہہکاسںیم انمقفےکظفلاکااضہفایک۔افررفامایہکاسیکک خوکاسےکزندکیفایلامتؾولخمؼ
یتنسےہوساےئنجفاسنےک۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،دبعاولاہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ربقںیموساؽفوجابافرذعابربقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1325

راوی ً :ث٤ا ٪ابوطیبہ ،جزیز ،ہ٨اد ب ٩رسی ،ح ،ابوٌ٣اویہ ،ہ٨اد ،اً٤ع٬٨٣ ،ا ،٢زاذا ،٪حرضت بزاء بً ٩ازب رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

اٟرس ِّی َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َص َذا َُِ ٟٔى صَ َّ٨اد ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّذثَ َ٨ا صَ َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َج ََ ٨ازة ٔ َر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َا ٩ِ ًَ ٪ا ََِ َ َٟا ٔ
ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٩ِ ًَ ٢زاذ َ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ َ ٢
اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓاَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا إلٔ َي ا َِ ٔ َََِ٘ ٟو َ٤َّ ٟا یُ َِ ٠ح ِذ َٓ َحََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َجَِ ٠ش َ٨ا َح ِو َُ ٟط َٛأَ٤َ َّ ٧ا ًََّ َي ُر ُؤ ٔس َ٨ا َّ
اٟليَُِ

َف َٓ ٍَ َرأ ِ َسطُ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َتٌ ُ
اب ا َِّ ٣َ ٔ َََِ٘ ٟز َتي ِ ٔن أَ ِو ث َ ََلثّا َزا َد فٔي َحذٔیثٔ َجزٔیز ٕ
َوفٔي َیذٔظ ًُٔو ْد َی ُِ ُٜ٨ت بٔطٔ فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ٔیذوا بٔاہللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ق ََ
ک َٗا َ٢
َصاصُ َ٨ا َو َٗا ََ ٢وإُٔ َّ ٧ط ََ ٟی ِش َ َِٙ َْٔ ٍُ ٤ن ٌَٔأٟض ٔ ِ ٥إٔذَا َو َِّ ٟوا ُِ ٣ذبٔز ٔ َ
ک َو ََ٧ ٩ِ ٣ب ٔ ُّی َ
ک َو َ٣ا دٔیَ ُ٨
ی ٩ح ٔي َن ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط یَا َص َذا ََ ٩ِ ٣ربُّ َ
ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢دٔینٔ َي ِاْل ٔ ِس ََل ُ٦
ک ٓ ََی ُ٘و َُ ٢رب ِّ َي اہللُ ٓ ََی ُ٘وََ ُٔ َٟ ٪ط َ٣ا دٔیَ ُ٨
َص َّ٨ا ْد َٗا ََ ٢و َیأِت ٔیطٔ َََ٠َ ٣ا ُٔ َٓ ٪ی ِحَ ٔ ٠شأ٧طٔ ٓ ََی ُ٘ َوَ ُٔ َٟ ٪ط ََ ٩ِ ٣ربُّ َ
ک
َّ ١أ ٟذی بٌُ َٔث ٓ ٔیَٗ ٥ِ ُٜا َََ ٓ ٢ی ُ٘و ُ ٢ص َُو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ُ٘ َوَ َٔ ٪و َ٣ا یُ ِذرٔی َ
ٓ ََی ُ٘ َوَ ُٔ َٟ ٪ط َ٣ا َص َذا اَّ ٟز ُج ُ
ی ٩آ َُ٨٣وا ِاْلیَ ُة
ک َٗ ِو ُ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ َثب ُِّت اہللُ َّأ ٟذ َ
اب اہللٔ َٓآ َُ ٨ِ ٣ت بٔطٔ َو َػ َّذٗ ُِت َزا َد فٔي َحذٔیثٔ َجزٔیز ٕٓ ََذَ ٔ ٟ
َقأِ ُت َ ٔ ٛت َ
ٓ ََی ُ٘و َُ َ ٢
ئ أَ ِِ َٗ ٪ذ َػ َذ َِ ًَ ٚبذٔی َٓأََفِ ٔ ُطو ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوا ِٓ َت ُحوا َُ ٟط بَا ّبا إلٔ َي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا َٗا ََٓ ٢یُ َ٨ادٔی ُ٨َ ٣اد ٕ َّٔ ٩ِ ٣
اٟش َ٤ا ٔ

صظ ٔ َٗا ََ ٢وإ ٔ َّ ٪ا َِٔ َ َٟ
ِک َِ ٣و َتطُ َٗا َ٢
َوأَ ِٟب ٔ ُشو ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢یأِت ٔیطٔ َٔ ٩ِ ٣ر ِوح َٔضا َوكٔیب ٔ َضا َٗا ََ ٢و ُی ِٔ َت ُح َٟطُ ٓ َٔیضا ََّ ٣ذ َب َ ٔ
اَف ٓ ََذ َ َ

ک ٓ ََی ُ٘و َُ ٢صا ِظ صَا ِظ َصا ِظ ََ أَ ِدرٔی ٓ ََی ُ٘ َوَ ُٔ َٟ ٪ط َ٣ا
َو ُت ٌَا ُد ُرو ُح ُط فٔي َج َشذٔظ ٔ َو َیأِت ٔیطٔ َََ٠َ ٣ا ُٔ َٓ ٪ی ِحَ ٔ ٠شأ٧طٔ ٓ ََی ُ٘ َوَ ُٔ َٟ ٪ط ََ ٩ِ ٣ربُّ َ

َّ ١أ ٟذی بٌُ َٔث ٓ ٔیََ ٓ ٥ِ ُٜی ُ٘و ُ ٢صَا ِظ صَا ِظ ََ أَ ِدرٔی َٓیُ َ٨ادٔی ُ٨َ ٣اد ٕ ٔ٩ِ ٣
دٔیَ ُ٨
ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢صَا ِظ صَا ِظ ََ أَ ِدرٔی ٓ ََی ُ٘ َوَ ٔ٣َ ٪ا َص َذا اَّ ٟز ُج ُ
َّ
رح َصا َو َس ُ٤و َٔ ٣ضا
اٟش َ٤ا ٔ
ئ أَ َِ َٛ ٪ذ َب َٓأََفِ ٔ ُطو ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َوأَ ِٟب ٔ ُشو ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َوا ِٓ َت ُحوا َٟطُ بَابّا إلٔ َي ا٨َّ ٟارٔ َٗا َََ ٓ ٢یأِت ٔیطٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
ٕ ٓ ٔیطٔ أَ ِؿ ََلًُ ُط َزا َد فٔي َحذٔیثٔ َجزٔیز ٕ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥یُ َ٘ی َُّف َُ ٟط أَ ًِ ََّم أَبِ َُ ٌَ ٣َ ٥ُ ٜط ِٔ ٣ز َزبَّ ْة ٔ٩ِ ٣
َٗا ََ ٢وی َُـی ََُِّ ٠ًَ ٙیطٔ َََُِٗ ُظ َحتَّي َت ِخ َتَ ٔ ٠
ْش َٔ ٚوا ِِِ ٤ٟز ٔ ٔب إ ٔ ََّ َّ
ْضبَ ّة َی ِش ََ ٌُ ٤ضا َ٣ا بَي ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َحذٔی ٕذ َِ ٟو ُ ٔ
ْض َب ب ٔ َضا َج َب ََْ ٟ ١ؼ َار تُ َزابّا َٗا َََ ٓ ٢ی ِ ٔ
اٟث َ٘ َ٠ي ِ ٔن ٓ ََی ٔؼيَُ
َ
رضب ُ ُط ب ٔ َضا َ ِ

اٟزو ُح
تُ َزابّا َٗا َ ٢ث ُ َُّ ٥ت ٌَادُ ٓ ٔیطٔ ُّ

امثعؿاوبہبیش،رجری،انہدنبرسی،ح،اوباعمفہی،انہد،اشمع،اھنمؽ،زاذاؿ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی
ےہہکفہرفامےتںیہہکمہولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیسکااصنریآدیمےکانجزہںیمےلکنسپمہاکیربقرپ
اج ےچنہپ وج ایھب دحل ںیہن انبیئ یئگ یھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ھٹیب ےئگ افر آپ ےک اردرگد مہ یھب ھٹیب ےئگ وگای ہک
رامرے رسفں رپ رپدنے ےھٹیب ںیہ آپ ےک اہھت ںیم اکی زکلی یھت سج ےس آپ زنیم رپ رکدی رےہ ےھت سپ آپ ےن اانپ رس
رابرکااھٹایافردفاینیترمہبترفامایہکاہللیکانپہاموگنذعابربقےسرجرییکرفاتیںیمہییھبااضہفےہہکآپےنرفامایہکبج
دنف رکےن فاےل ہنم ریھپ رک ےلچ اجےت ںیہ وت رمدہ اؿ ےک وجوتں یک دکمھ اتنس ےہ اس فتق اس ےس اہک اجات ےہ ہک اے صخش
ریتاربوکؿےہافرریتاذمبہایکےہ؟افرریتےیبنوکؿںیہ؟انہدےناینپرفاتیںیمرفامایہکاسےکاپسدفرفےتشآےتںیہ
اےس اھٹبےتںیہافراسےسےتہکںیہہکریتاربوکؿےہفہاتہکےہہکریمارباہللےہ۔فہےتہکںیہہکریتادنیایکےہفہاتہکےہ
ہکریمادنیاالسؾےہفہدفونںےتہکںیہہکہیوکؿاصبحںیہوجاہمترےدرایمؿےجیھبےئگےھت؟فہاتہکےہہکفہروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہل فملسںیہفہدفونںےتہکںیہہکںیہمتےسیکولعمؾوہا؟فہاتہکےہہکںیمےناہللیکاتکبںیمزپاھےہاسرپاامیؿالای
آَا ثل ْ َقو ِؽ َّ
ب اخل
ََّ َّ د
،ي ا ُ
ال ِ ِ
افر اس یک دصتقی یک۔ رجری یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک یہی رماد ےہ اہلل ےک وقؽُ ِّ َ ُ ،
ن َُ ِ ْ
اَِّ َ
ےس۔رھپاکیآفازاگلےنفاالآفازاگلاتےہہکریمےدنبہےنچساہکسپاسےکےیلتنجاکرتسبایاھدایاجاتےہافراےستنجےک
ڑپکےانہپدفافراسےکےیلتنجںیماکیدرفازہوھکؽدفرفامایہکتنجیکوہاافروخوبشاےکساپسآںیتںیہافراسیکربقدحاگنہ
کت اشکدہ رکدی اجیت ےہ افر رفامای ہک اکرف بج رمات ےہ اس یک رفح وک مسج ںیم ولاٹای اجات ےہ افر دفرفےتش اس ےک اپس آےت ںیہ
اےسالھٹبےتںیہافراسےسےتہکںیہہکریتاربوکؿےہ؟فہاتہکےہہکاہےئاہےئںیمںیہناجاتنفہےتہکںیہہکہیآدیموکؿںیہ
وجمتںیمےجیھبےئگف ہاتہکےہاہےئاہےئںیمںیہناجاتنسپآامسؿےساکیانمدیآفازاگلاتےہہکاسےنوھجٹوبالاسےک ےیل
آگاکرتسبایاھدفافرآگاکابلسانہپدفافرمنہجاکاکیدرفازہاسیکربقںیموھکؽدفرفامایہکمنہجیکرگیمافررگؾوہااسےکاپس

آیت ےہ افر اس یک ربقاس دق ر گنترکدی اجیت ےہ ہک اس یکںایلسں اکی دفرسے ںیم ویپتس وہاجیت ںیہ رجری یک دحثی ںیم ہی
ااضہفےہہک رھپاسرپاکی ادناھرہبارفہتشرقمررکدای اجاتےہاسےکاپساکیولےہاکاکیااسیرگزوہاتےہ ہکوج ارگاہپڑرپ
دے امرا اجےئ وت اہپڑ رسیہ رسیہ وہاجےئ رفامای ہک فہ رگز ےس اس رمدے وک امرات ےہ اس یک امر یک آفاز ےس رشمؼ فرغمب ےک
درایمؿرہزیچیتنسےہوساےئنجفاسنےکافرفہرمدہیھبیٹموہاجاتےہرھپاسںیمرفحدفابرہڈاؽدیاجیتےہ۔
رافی  :امثعؿاوبہبیش،رجری،انہدنبرسی،ح،اوباعمفہی،انہد،اشمع،اھنمؽ،زاذاؿ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
ربقںیموساؽفوجابافرذعابربقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1326

راوی ٨٫ :اد ب ٩رسیً ،بذاہلل ب٤٧ ٩يَ ،اً٤ع٬٨٣ ،ا ، ٢ابوً٤ز زاذا ٪حرضت بزاء بً ٩ازب

َاَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ا ُد بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي َِ ٕ َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّذث َ َ٨ا ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي ًُ ََ ٤ز َزاذ َ
َّ
َّ
ِک ِ َ ٧ح َو ُظ
ا ََِ َ َٟا َئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢ذ َ َ
انھدنب رسی،دبعاہللنبریمن،اشمع،اھنمؽ،اوبرمعزاذاؿرضحترباءنباعزب ےسرفاتی ےہہکاوہنں ےنوضحرارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحیکدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :انھدنبرسی،دبعاہللنبریمن،اشمع،اھنمؽ،اوبرمعزاذاؿرضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فزؿاامعؽیکرتازفاکایبؿ

ابب  :تنساکایبؿ
فزؿاامعؽیکرتازفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1327

راوی  :یٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ح٤یذ ب٣ ٩شٌذہ ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یو٧ص ،حش ٩حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ُح َِ ٤ی ُذ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َذ َة أَ َّ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ ُض َِٗ ٥ا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َِک ِت اَ ٨َّ ٟار ٓ ََب َِ ٜت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا یُ ِبٔ ٜ
َِک ُت اَ ٨َّ ٟار ٓ ََبِ َٜی ُت ٓ ََض ِ١
ٔیک َٗاَِ ٟت ذ َ ِ
ًَائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا ذ َ َ

ِک أَ َح ْذ أَ َح ّذا ً ٔ َِ ٨ذ
ِک َ
و ٪أَصِٔ٠ی ٥ِ ُٜیَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا فٔي ث َ ََلثَ ٔة ََ ٣واك ََََٔ ٓ ٩ل یَ ِذ ُ ُ
َت ِذ ُ ُ
َّ
اَقؤُا َ ٔ ٛتاب ٔ َی ِط َحتَّي َی ٌِ ٥ََ ٠أَیِ ََ ٩ی َ٘ ٍُ َ ٔ ٛتاب ُ ُط أَفٔي
َ ١وً ٔ َِ ٨ذ ا ِل َٔ ٜت ٔ
ٕ ٔ٣یزَاُ ُ ٧ط أَ ِو َی ِث ُ٘ ُ
ا ِٔ٤ٟیزَا َٔ ٪حتي َی ٌِ ٥ََ ٠أَ َیخ ٔ ُّ
اب ح ٔي َن ُی َ٘ا َُ ٢صاؤ َُُ ِ ٦
وب ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َو َص َذا َُِ ٟٔى
َیٔ٤یٔ٨طٔ أَ ِ ٦فٔي ٔط َ٤أٟطٔ أَ َِ ٩ِ ٣ٔ ٦و َرا ٔ
اٟصا ٔن إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ بَي ِ َن هَ ِض َز ِی َج َض ََّٗ ٥َ ٨ا ََ ٢ی ٌِ ُ٘ ُ
ئ هَ ِضزٔظ ٔ َوً ٔ َِ ٨ذ ِّ َ
َحذٔیثٔطٔ

وقعیبنباربامیہ ،دیمنبدعسمہ،اامسلیع نباربامیہ،ویسن،نسحرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
اکی رمہبت منہج اک یوصر ایک وت رفےن ںیگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک سک زیچ ےن ےھجت رال دای؟ اوہنں ےن اہک ںیم
منہجےکذعابوکایدایکوترفانآایگ۔ایکآپرفزایقتماےنپرھگفاولںوکایدرںیھکےگ؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہک نیت اقمامتاےسی ںیہہک وکیئ یسکوکاید ںیہنرکےاگ۔ فزؿےک اامعؽ ےکفتق ،بجکتہکاےسولعمؾہن وہ اجےئ ہک اساک
زیماؿ اکلہ ےہ ای اھبری۔ انہم اامعؽ ےک فتق بج اہک اجےئ اگآؤ اینپ اتکب زپوھ بج کت ہک اےس ولعمؾ ہن وہاجےئ ہک اس اکانہم
اامعؽ اہکں راھک اجےئ اگ داےنہ اہھت ںیم ای ابںیئ اہھت ںیم ای ھٹیپ ےھچیپ ےس۔ افر لپ رصاط ےک فتق بج اےس منہج یک تشپ رپ راھک
اجےئاگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ ،دیمنبدعسمہ،اامسلیعنباربامیہ،ویسن،نسحرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽاکذرک
ابب  :تنساکایبؿ
داجؽاکذرک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1328

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادْ ،اٟذحذاءً ،بذاہلل ب ٩ط٘یً ،ٙبذاہلل ب ٩رساٗہ ،حرضت ًبیذاہلل ب ٩اٟحزاح

رسا َٗ َة ًَ ِ ٩أَبٔي
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ٔ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبذٔ اہللٔ بِ َٔ ُ ٩
ًُب َ ِی َذ َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟیٔ َ ٧ ٩ِ ُٜب ٌّي َب ٌِ َذ ُ ٧و ٕح إ ٔ ََّ َو َٗ ِذ أََ ِ ٧ذ َر َّ
اٟذ َّجا َِ َٗ ٢و َ٣طُ
َوإِِّٔي أُٔ ِ ٧ذ ُر ُ٤ُ ٛو ُظ ٓ ََو َػ َٔ ُط َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َُ ٠َّ ٌَ َٟ ٢ط َس ُی ِذرٔ ُُ ٛط َِ َٗ ٩ِ ٣ذ َرآِٔي َو َسَ َ ٍَ ٔ٤لَکمٔي َٗاُٟوا یَا
ٕ ُُٗ٠وب ُ َ٨ا َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أَ ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا ا َِ ٟی ِو ََٗ ٦ا َ ٢أَ ِو َْي ِ َْ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ومیس نب اامسلیع،امحد ،اخدلذحاء ،دبعاہلل نب قیقش ،دبعاہلل نبرساہق ،رضحتدیبع اہلل نب ارجلاحرفامےت ںیہ ہکںیم ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکونحہیلعاالسلؾےکدعبوکیئیبنااسیںیہنآایہکاسےناینپوقؾوکداجؽےکہنتف
ےسہنڈراایوہافرکشیبںیمںیہمتاسےکہنتفےسڈرااتوہںرھپآپےنرامرےےیلاسیکتفصایبؿیکافررفامایہکاشدیاےس
وکیئفہصخشاپےلسجےنےھجمداھکیافرریماالکؾانسوہ۔احصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملساسرفزرامرےبولبیکایکاحتلوہیگ؟ایکآجےسیجوہںےگ؟رفامایہکاسےسرتہبوہںےگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اخدلذحاء،دبعاہللنبقیقش،دبعاہللنبرساہق،رضحتدیبعاہللنبارجلاح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
داجؽاکذرک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1329

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذً ،بذاٟزز٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت سا ٥ٟاپ٨ے واٟذ حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خَْ ٠ذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ َٗ ٢ا ٦أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي
ا٨َّ ٟا ٔ َ
ِک َّ
اٟذ َّجا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢إِِّٔي َْلُٔ ِ ٧ذ ُر ُ٤ُ ٛو ُظ َو َ٣ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ب ٕ ٓي إ ٔ ََّ َٗ ِذ أََ ِ ٧ذ َر ُظ َٗ ِو َُ ٣ط َِ َ٘ ٟذ أََ ِ ٧ذ َر ُظ ُْ ٧وح
ض َٓأثِن َي ًََّ َي اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ٓ ََذ َ َ

و ٪أَُ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوأَ َّ ٪اہللَ َِ ٟی َص بٔأ َ ًِ َو َر
َٗ ِو َُ ٣ط َو َل ٜٔنِّي َسأَُٗو َُ ٢لٔ ٓ ٥ِ ُٜیطٔ َٗ ِو َّ َ ٥َِ ٟی ُ٘ ُِ ٠ط ٔ َ ٧ب ٌّي ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ٣طٔ َت ٌَِ ٤َُ ٠

دلخم نب اخدل ،دبعارلزؼ،رمعم ،زرہی ،رضحت اسمل اےنپفادل رضحت انبرمع ریض اہلل اعتیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں
ےنرفامایہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےکدرایمؿڑھکےوہےئافراہللیکایسیرعتفیایبؿیکسجےک
فہدقحارںیہرھپداجؽاکذترکہرفامایافررفامایہککشیبںیمںیہمتاسےسڈراراہوہںافروکیئیبنااسیںیہنذگراہکاسےناینپوقؾ
وکداجؽےسہنڈراایوہیتحہکونحےنیھباینپوقؾ وک(ہنتف)داجؽےسڈراایےہنکیلںیمںیہمتاسےکابرےںیمایسیابتوہکں
اگوجیسکیبنےناینپوقؾےسںیہنیہک۔متاجےتنوہہکداجؽاکانےہافرکشیباہللاکےنںیہنںیہ۔
رافی  :دلخمنباخدل،دبعارلزؼ،رمعم،زرہی،رضحتاسملاےنپفادلرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخارجےکلتقاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1330

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ ،ابوبْک بً ٩یاغ٨٣ ،ذْ٣ ،٢طٖ ،ابوجْ ،٥٬اٟذ ب ٩و٫با ٪حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

ْط ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي
غ َو ََ ٨ِ ٣ذ ِّْ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢
ْک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َوأَبُو بَ ِ ٔ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔي َج ِض َْٕ ٩ِ ًَ ٥أ ٔ ٟذ بِ َٔ ٩وص َِب َ
َار َ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ٔطَ ِ َّا َٓ َ٘ ِذ َْ َ ٍَ ٠رٔبِ َ٘ َة ِاْل ٔ ِس ََلُٔ٘٨ًُ ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦طٔ
ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٓ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ادمحنبویسن،زریہ،اوبرکبنبایعش،دنمؽ،رطمػ،اوبمھج،اخدلنبفةھؿرضحت اوبذرریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےن(املسمونںیک)امجتعےسابتشلرھبیھبدحیلعیگاایتخریکوت ےکشاس
ےناالسؾےکوطؼوکاینپرگدؿےسااتراکنیھپ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اوبرکبنبایعش،دنمؽ،رطمػ،اوبمھج،اخدلنبفةھؿرضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1331

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ نٔیَّي ،زہيَْ٣ ،طٖ بَ ٩طیٕ ،ابوجْ ،٥٬اٟذ ب ٩و٫با ٪حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َط ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذث َ َ٨ا ُِّ َ ٣
ْط ُٖ بِ ُٔ َ ٩
یٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ِض َْٔ ٩ِ ًَ ٥أ ٔ ٟذ بِ َٔ ٩وص َِب َ
و ٪ب ٔ َض َذا ا َِِ ٟٔی ٔئ ُُِٗ ٠ت إٔذ ََِ ٪و َّأ ٟذی
ٕ أَْمُتْن َوأَئ ٔ َّْ ٤ة َٔ ٩ِ ٣ب ٌِذٔی َی ِش َتأِثٔزُ َ
ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ

ک َت ِؼََُٔ َحتَّي
ک بٔا َِ ٟح ِّ ٙأَ َؿ ٍُ َس ِیف ٔي ًََّ َي ًَات ٔقٔي ث ُ َّ ٥أَ ِ ٔ
ْض ُب بٔطٔ َحتَّي أَ َِ َ٘ ٟ
ک ًََّ َي َْيَِ ٕ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َ ٢أَ َو ََ أَدُ َُّ ٟ
اک أَ ِو أَ َِ ٟح َ٘ َ
َب ٌَ َث َ
َت َِ٘ ٠أِي
بف
دبعاہللنب دمحم یلی،زریہ،رطمػنبرطفی،اوبمھج ،اخدلنبفةھؿرضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽ
ئ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترا اس فتق ایک احؽ وہاگ بج ریمے دعب رمکحاؿ اس امؽ فبی وک رتحیج دںی ےگ اانپ امؽ
ںیھجمسےگںیمےناہکہک رہباحؽمسقےہاسذاتیکسجےنآپوکقحےکاسھتوعبمثرفامایےہںیماینپولتاراےنپدنکےھ
رپرھکرکاسےساتقؽرکفںاگاہیںکتہکآپےسالماقترکولںایرفامایآپےسلماجؤں۔آپےنرفامایہکایکںیمےھجتاس

ےسرتہبرطہقییکرامنہیئہنرکفںوتربصرکاترہاہیںکتہکھجمےسالماقتوہاجےئ۔
بف
رافی  :دبعاہللنبدمحم یلی،زریہ،رطمػنبرطفی،اوبمھج،اخدلنبفةھؿرضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1332

راوی ٣ :شذد ،س٠امی ٪ب ٩داؤد ،ح٤اد ب ٩زیذٌَّ٣ ،ي ب ٩زیاد ،ہظا ٦ب ٩حشا ،٪حش ،٩ؿبہ ب٣ ٩حؼ ،٩حرضت ا ٦س٤٠ہ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ زوجہ رسو ٢اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ا٩ِ ًَ ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ا ٌَََِّّ ٤ُ ٟي بِ ٔ ٩زٔیَاد ٕ َوصٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ
ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ؿ َّب َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ ٩ِ ًَ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ
ِک َظ
ْک َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢صٔظَ ْا ٦بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َٓ َ٘ ِذ بَز ٔ َئ َو َٔ َ ٩ِ ٣
ْک َ
َو َس ََّ ٥َ ٠س َتُٜو َُِ ٠ًَ ٪ی ٥ِ ُٜأَئ ٔ َّْ ٤ة َت ٌِز ٔ ُٓ َ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ ٥وتُ ُِ ٔ ٨
و ٩ِ ٤ََ ٓ ٪أَ َ ِ ٧
بٔ َِ٘٠بٔطٔ َٓ َ٘ ِذ َسَ ٥َ ٔ ٠و َلَ ٩ِ ٣َ ٩ِٔ ٜرض َٔي َو َتابَ ٍَ َٓ٘ٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ َََل َن ِ٘ ُتُ ُ٠ض َِٗ ٥ا َ ٢ابِ َُ ٩دا ُو َد أَٓ َََل نُ َ٘اتُٔ ُ٠ض َِٗ ٥ا َ٣َ ََ ٢ا َػ َِّ ٠وا

دسمد ،امیلسؿ نب داؤد ،امحد نب زدی ،معلی نب زاید ،اشہؾ نب اسحؿ ،نسح ،ہبض نب نصحم ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس رفامیت ںیہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک رقنعبی مت رپ اےسی رمکحاؿ وہں ےگ
ہک وج کین اامعؽ یھب رکںی ےگ افر ربے یھب۔ سپ سج ےن اؿ ےک ربے اامعؽ رپ ریکن یک اینپ زابؿ ےس وت کشیب فہ آرخت ےک
وماذخہےسربیےہ) افر سجےناس وکدؽےسربااھجمسفہوفحمظراہ نکیلوج اؿیکرباویئں رپرایضوہایگافر اؿیکاابتعیک(فہ
ابتہفربابدوہایگ)آپےساہکایگایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسایکمہاںیہنلتقہنرکدںیانبداؤدےناینپرفاتیںیمرفامایہک
ایکمہاؿےسگنجہنرکںیرفامایہکںیہنبجکتہکفہامنززپےتھرںیہ۔
رافی  :دسمد ،امیلسؿ نب داؤد ،امحد نب زدی ،معلی نب زاید ،اشہؾ نب اسحؿ ،نسح ،ہبض نب نصحم ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل

ہنعزفہجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1333

راوی  :اب ٩بظارٌ٣ ،اذب ٩ہظاٗ ،٦تادہ ،حش ،٩ؿبہ ب٣ ٩حؼ٨ً ٩زی حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ حـور اِک٦
ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩ِ ًَ ٩ؿ َّب َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ٩
َ
ْک َٓ َ٘ ِذ َسَٗ ٥َ ٔ ٠ا ََ َٗ ٢تا َدةُ
ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َٔ َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢
ِک َظ َٓ َ٘ ِذ بَز ٔ َئ َو َ ٩ِ ٣أَ َ ِ ٧
َ
ِک َظ بٔ َِ٘٠بٔطٔ
ْک بٔ َِ٘٠بٔطٔ َو َٔ َ ٩ِ ٣
َی ٌِنٔي َ ٩ِ ٣أَ َ ِ ٧
انباشبر،اعم ذنباشہؾ،اتقدہ،نسح،ہبضنبنصحم یزیرضحتاؾہملسریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
یہیدحثیلقنرکیتںیہاسںیمرفامایہکسجےنربایئوکاندنسپایکوتفہربیوہایگافرسجےناسرپریکنیکفہوفحمظراہ۔اتقدہےن
رفامایہکسجےندؽےسربااھجمسافردؽےسریکنیک۔
رافی  :انباشبر،اعمذنب اشہؾ،اتقدہ،نسح،ہبض نبنصحم یزیرضحتاؾہملس ریضاہللاعتیلہنعوضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہل
فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1334

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،طٌبہ ،زیاد بًَ ٩لٗہ ،حرضت رعٓحہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َٓ َح َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩زٔیَاد ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِِ َ ٩
َاْضبُو ُظ ب ٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ کَائ ٔ ّ٨ا
ات ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َرا َد أَ ِ ٪ی َ ُِّرف َ ٚأَ َِ ٣ز ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوص َُِ ٥جٔ٤ی ٍْ ٓ ِ ٔ
ات َوصَ َْ ٨
ات َو َص َْ ٨
َی ُ٘و َُ ٢س َتُٜو ُ ٪فٔي أ ُ َّ٣تٔي صَ َْ ٨

ا٪
َ ٩ِ ٣ک َ َ

دسمد ،ییحی ،ہبعش ،زاید نب العہق ،رضحت رعفحہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی
رفامےت وہےئ انس ہک رقنعبی ریمی اتم ںیم اسفد وہاگ ،اسفد وہاگ ،سپ وج صخش املسمونں ےک قفتم عمجم ںیم وھپٹ ڈاےنل اک ارادہ
رکےوتاےسولتارےسامرڈاولوخاہفہوکیئیھبوہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،زایدنبالعہق،رضحترعفحہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1335

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ٣ ،ح٤ذ بً ٩یسي ،ح٤اد ،ایوب ،حرضت ًبیذہ

َِک
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
یذ َة أَ ًَّ ٔ ٠ًَ ٪یا ذ َ َ
ْطوا َ٨َ ٟبَّأِتُ٣َ ٥ِ ُٜا َو ًَ َذ اہللُ
أَ ِص َ ١اِ ٨َّ ٟض َز َوا َٔ٘ َٓ ٪ا َٔ ٓ ٢یض ٔ َِ ٥ر ُج ْ٣ُ ١و َد ُ ٪ا َِ ٟی ٔذ أَ ِو ُِ ٣خ َذ ُد ا َِ ٟی ٔذ أَ ِو َِ ٣ث ُذو ُ ٪ا َِ ٟی ٔذ َِ ٟو ََ أَ َِ ٪ت ِب َ ُ

یَ ٩ی ِ٘ ُتُ٠وُ َ ٧ض َِ ًََّ ٥ي َ ٔ ٟشا َٔ ٣ُ ٪ح َّٕ ٤ذ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠ُٗ ٢ت أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢إٔی َو َر ِّب ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ
َّأ ٟذ َ
دمحم نب دیبع ،دمحم نب یسیع ،امحد ،اویب ،رضحت دیبعہ رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اکی ابر الہ رہناؿ اک ذرک
رفامےت وہےئ اہک ہک اؿ ںیم اکی وھچےٹ وھچےٹ اہوھتں فاال صخش ےہ۔ اکش ہک مت ریمی ابت میلست رکےت وت ںیم ںیہمت اس فدعہ
ےکابرےںیمالتبات،وجاہللےناؿولوگںےسڑلےنفاولںےکےیلدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزابؿرپایکےہںیمےناہکےہہک
ایکآپےنوخدوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہرفامایہکاہںربہبعکیکمسق۔
رافی  :دمحمنبدیبع،دمحمنبیسیع،امحد،اویب،رضحتدیبعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1336

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪اب ٩ابونٌی ،٥حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا ََ ٢ب ٌَ َث ًََّ ٔ ٌّي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل٦

َّ
َّ
َ
َ
َق َٔ بِ َٔ ٩حاب ٔ ٕص ا َِ ٟح ِ٨وَ َّ ٔ ِّي ث ُ َّ ٥ا َِ ٤ُ ٟحا ٔطع ٔ ِّي
إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ ُذ َص ِی َب ٕة فٔي تُ ِزبَت َٔضا َٓ َ٘ َّش ََ ٤ضا بَي ِ َن أ ِر َب ٌَ ٕة بَي ِ َن اْلِ ِ َ
َوبَي ِ َن ًُ َی ِی ََ ٨ة بِ ٔ ٩بَ ِذ ٕر ا َِٔ ٟزَار ِّٔی َوبَي ِ َن َزیِ ٔذ ا َِ ٟخ ِی َّٔ ١
اَ ٪وبَي ِ َن ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ََٔ ًُ ٩لثَ َة ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی ث ُ َّ ٥أَ َحذٔ
اٟلائٔ ِّي ث ُ َّ ٥أَ َح ٔذ بَنٔي ِ َ ٧ب َض َ

یذ أَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕذ َویَ َذًُ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َتأ َ َُّ ُٔ ٟض َِٗ ٥ا ََٓ ٢أ َٗ َِب َ١
ار َو َٗاَِ ٟت ی ٌُِ ٔلی َػ َ٨اد ٔ َ
َقیِ ْع َواْلِ َ ِن َؼ ُ
بَنٔي ٔ َلَک ٕب َٗا ََِ َٓ ٢ـ َٔب ِت ُ َ
وَٗ ٚا ََّ ٢ات ٔ ٙاہللَ یَا َُ ٣ح َُّ ٤ذ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢یُ ٔلی ٍُ اہللَ
ْش ُٖ ا َِ ٟو ِج ََ ٨تي ِ ٔن َ٧ات ٔ ُئ ا َِ ٟحبٔي ٔن َٛثُّ اِ ٠ِّ ٟح َی ٔة َِ ٣حْ ُ٠
َر ُج َُْ ١ائٔزُ ا ِِ ٌَ ٟی َ٨ي ِ ٔن ُٔ ِ ٣
ق َو ََ َتأ ِ َُ٨٣ؤِي َٗا َََ ٓ ٢شأ َ ََ ٢ر ُج ِْ َٗ ١ت َ٠طُ أَ ِح ٔشبُطُ َْاَ ٔ ٟذ بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟیذٔ َٗا َُ ٌَ ٨َ ٤ََ ٓ ٢ط
إٔذَا ًَ َؼ ِی ُتطُ أَ َیأ ِ َُ٨٣نٔي اہللُ ًََّ َي أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
َّ
ُوِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْل ٔ ِس ََلٔ ٦
آ ََ ٪یُ َحاو ٔ ُز َح َ٨ا ٔج َزص ُِ ٥یَ ِ٤زُٗ َ
ِق َ
ِقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َولي َٗا َ ٢إ ٔ َّٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ؿئِـ ٔٔئ َص َذا أَ ِو فٔي ًَ٘ ٔ ٔب َص َذا َٗ ِو ّ٣ا َی ِ َ

و ٪أَصِ َ ١اْلِ َ ِوثَا َٟٔ ٪ئ ٔ ِ ٩أََ٧ا أَ ِد َر ُِ ٛت ُض َِ َٗ ٥ت ُِ ٠ت ُض ِِ َٗ ٥ت ًََ ١اد ٕ
ُ٣زُ َ
و ٪أَصِ َِ ١اْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َی َذًُ َ
و ٚاَّ ٟش ِض ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة َی ِ٘ ُتَ ُ٠
دمحمنبریثک،ایفسؿ،انباوبمعن،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےنیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکوھتڑااسوساناینپیٹمتیمسیہ جیھدای(سجرطحیٹمےسالکناھتریغباصػےیک جیھدای)وتآپےناؿاچر
ارفادںیممیسقترکدای۔رضحتارقعریضاہللاعتیلہنعنباحسبایلظنحلااجلیش،رضحتہینیعنبدبرارفلازیریضاہللاعتیلہنعافر
رضحتہمقلعنبالعہثااعلرمیریضاہللاعتیلہنعوجینبالکبےکاکیرفدےھتےکدرایمؿمیسقترکدای۔رفایےتہکںیہہک(ہیدھکی
رک)رقشیافرااصنرےکولگہصغوہےئگافرےنہک ےگہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسالہدجنےکاہبدررؤاسوکوتدےتیوہافرںیمہ
وھچڑدےتیوہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہککشیبںیموترصػاؿیکاتفیلبولبےکےیلااسیرکاتوہںرفامایہک
ایسانانءںیماکیدیسنھوہیئآوھکنںفاال،اےھٹوہےئڑبجفںفاال،ارھبیوہیئاشیپینفاال،ینھگڈاڑیھافرےجنگرسفاالصخشآایافر
اہک ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس ڈر۔ آپ ےن رفامای ہک بج ںیم یہ اہلل یک انرفامین رکےن وگلں وت اس یک اعاتع وکؿ
رکےاگ؟اہللےنےھجماامتندارانبایزنیمفاولںرپافرمتےھجماامتندارںیہنےتھجمس۔رافیےتہکںیہہکاکیصخشےنریماایخؽےہ
ہکاغابل رضحتاخدلنبفدیلےنوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےکلتقیکااجزتامیگن۔آپےنعنمرفامایبجفہھٹیپ
ریھپ رک الچ وت آپ ےن رفامای ہک اےسی ولگ وہں ےگ وج رقآؿ وک زپےتھ وہں ےگ نکیل رقآؿ اؿ ےک قلح ےس ںیہن ارتے اگ۔ فہ
االسؾےساسرطحلکناجںیئےگسج رطحریتامکؿےسلکناجاتےہفہالہالسؾوکلتقرکںیےگافرتبرپوتسںوکوھچڑدںی
ےگارگںیماںیہناپولںوتںیماںیہناسرطحلتقرکفںاگےسیجوقؾاعدوکلتقایکایگاھت۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،انباوبمیعن،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1337

راوی  :نصبً ٩اػ ٥ا٧لاكي ،وٟیذ٣ ،بْشا ب ٩اس٤اًی ١ح٠بي ،ابوً٤زو ،س٠یذ ،ابوً٤زوٗ ،تادہ ،حرضت ابوسٌیذ ْذری

رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اور حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک دو٧وں حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

یذ
ص بِ ُٔ ًَ ٩
ْش َی ٌِنٔي ابِ َ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ا َِ ٟح َٔ ٠ب َّي ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََ ٢ی ٌِنٔي ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
اػ ٕ ٥اْلِ ََ ِ ٧لاك ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َو َُ ٣ب ِّ ْ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َوأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ُو٪
آ ََ ٪یُ َحاو ٔ ُز َت َزاٗ ٔ َی ُض َِ ٥ی ِ٤زُٗ َ
ِق َ
و ٪ا ِٟٔ٘ی ََ ١و ُی ٔشیئ َ
َٗا ََ ٢س َیُٜو ُ ٪فٔي أ ُ َّ٣تٔي ا ِْت ََٔل ْٖ َوَفُ ِ َٗ ْة َٗ ِو ْ ٦یُ ِح ٔشَ ُ٨
ِقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
ُو ٪ا َِ ١َ ٌِٔ ٟٔی ِ َ
اٟش ِض ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣یةٔ ََ یَ ِز ٔج ٌُ َ َّ
ِّٔ ٩ِ ٣
وَّ ٚ
ی٣ُ ٩زُ َ
رش ا َِ ٟخَ ِٙٔ ٠وا َِ ٟخٔ٠ی َ٘ةٔ كُوبَي َ َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟت َُ ٠ض َِ ٥و َٗ َتُ٠و ُظ
اٟذ ٔ
وَ ٪حتي یَزِ َت َّذ ًََّ َي ُٓوٗٔطٔ ص ُُِّ َ ٥
ا ٪أَ ِول َي بٔاہللٔ ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا س َٔامیص َُِٗ ٥ا َ٢
و ٪إلٔ َي َ ٔ ٛت ٔ
اب اہللٔ َوَِ ٟی ُشوا ُٔ ٨ِ ٣ط فٔي َط ِی ٕئ ََٗ ٩ِ ٣ا َت َُ ٠ض ِ ٥ک َ َ
َی ِذ ًُ َ
یٙ
اَّ ٟت ِحُ ٔ ٠
رصننباعمصااطنیک،فدیل،انباامسلیعیبلح،اوبرمعف،سلیدد،اوبرمعف،اتقدہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعافررضحتاسن
ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل دفونں وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک رقنعبی ریمی
اتم ںیم (ابیمہ) االتخػ افر رگفہ دنبی وہیگ۔ اکی امجتع وہیگ وج وگتفگ وت تہب ایھچ رکے یگ افر اامعؽ ربے رکے یگ فہ
رقآؿ زپںی ےگ اس رطح ہک رقآؿ اؿ یک یلسنہ یک ڈہی ےس ےچین ںیہن ارتے اگ۔ (ینعی التفت رقآؿ اک وکیئ ارث اؿ رپ ہن وہاگ)
دنی االسؾ ےس اسرطح لکن اجںیئ ےگ سجرطح ریت امکؿ ےس لکن اجات ےہ فہ اامیؿ یک رطػ ںیہن ولںیٹ ےگ اہیں کت ہک ریت
فاسپ اینپ اتتن رپ ہنآاجےئ ،فہدبرتنی الخ ق ںیہ امتؾ ولخماقت ںیمدبرتنی ںیہ اشبرت وہ اس صخش وک وج اںیہن لتق رکے ای اؿ
ےکاہھت ےسلتقوہاجےئفہ اہللیکاتکبیکرطػولوگں وکالبںیئےگ نکیلرقآؿیک وکیئابت اؿےکادنرںیہن اپیئ اجےئیگ وج
اؿ ےس ڑلایئ رکے اگ فہ اہلل اعتیل اک زایدہ رقمب وہاگ اؿ ںیم ےس۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اؿ یک
العتمایکےہ؟رفامایہکفہےجنگوہںےگ(ہشیمہرسڈنمارںیھکےگ)
رافی  :رصننب اعمص ااطنیک ،فدیل ،رشبما نب اامسلیع یبلح ،اوبرمعف ،سلیدد ،اوبرمعف ،اتقدہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع
افررضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکلدفونںوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ

وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1338

راوی  :حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تادہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
َ
ی٤وص َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود اَّ ٟت ِشبٔی ُذ ا ِستٔئ َِؼا َُّ ٢
َٗا َ ٢س َٔامیص ُِ ٥اَّ ٟت ِحُ ٔ ٠
اٟظ ٌِز ٔ
یَ ٙواَّ ٟت ِشبٔی ُذ َٓإٔذَا َرأَیِت ُُ٤وص َُِٓ ٥أُ ٔ ٧
نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،رضحتاسنریضاہلل اعتیلہنعےسوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتی
وقنمؽےہاسںیمرفامایہکاؿیکالعتمرسڈنماانوہیگافرابولںوکاڑیھکانےہ۔بجمتاںیہندوھکیوتاںیہنلتقرکدف۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1339

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪اً٤عْ ،یث٤ہ ،حرضت سویذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٠ُٔ ٩ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ َْ ٩ی َث ََ ٤ة ًَ ُِ ٩س َویِ ٔذ بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة َٗا ََٗ ٢ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل ٦إٔذَا

َح َّذث ِ ُتَ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حذٔی ّثا ٓ َ َ
َخ َّٔ ٩ِ ٣
ئ أَ َح ُّب إلٔ َ َّي ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَ ِٔ ٛذ َب ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا
ََأ ِ ٪أَ ٔ َّ
اٟش َ٤ا ٔ
آَخ اٟزَّ َ٣ا ِٔ َٗ ٪و ْ٦
َح ُب َْ ِذ ًَ ْة َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢یأتِ ٔي فٔي ٔ ٔ
َح َّذث ِ ُتَ ٔ ٓ ٥ِ ُٜامی بَ ِینٔي َوبَ ِی ََٓ ٥ِ ُٜ٨إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِِ َ ٟ
ُوِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْل ٔ ِس ََل٤َ َٛ ٔ ٦ا َی ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة ََ
وِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪و َْٔ ٢ي َِ ٔا َََِٟٔیَّ ٔة یَ ِ٤زُٗ َ
ُح َذثَا ُئ اْلِ َ ِس َ٨ا ُٔ ٪سٔ ََضا ُئ اْلِ َ ِح ََلَ ٔ ٦ی ُ٘وَ ُٟ

یُ َحاو ٔ ُز إ ٔ َی٤اُ ُ ٧ض َِ ٥ح َ٨ا ٔج َزص َُِٓ ٥أَیِ َ٤َ ٨ا َٟٔ٘یت ُُ٤وص َُِٓ ٥ا ِٗ ُتُ٠وص َُِٓ ٥إ ٔ َِّ َٗ ٪ت َُ ٠ض ِ ٥أَ ِج ْز َ َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟت َُ ٠ض ِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اشمع ،ہمثیخ ،رضحت وسدی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ہلفغ رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای
ہک بج ںیم ںیہمت وکیئ دحثی ایبؿ رکفں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ةسن ےس وت ےھجم آامسؿ ےس رگ اجان آاسؿ ےہ ہب
ةسن (آپ ےس دحثی ایبؿ رکےن ںیم) وھجٹ وبےنل ےس افر بج ںیم مت ےس آسپ ںیم وگتفگ رکفں وت رھپ اجؿ ول ہک گنج وت
وہایشری افر رفبی اک انؾ ےہ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ رفامےت ےھت ہک اریخ زامہن ںیم اکی وقؾ
آےئ یگ نسمک فمک رمع ولگ وہں ےگ افر  ے فوقػ فمک لقع وہں ےگ افر ایسی وگتفگ رکںی ےگ وج امتؾ ولخماقت ےس رتہب وہ یگ ،فہ
االسؾےساےسیلکناجںیئےگےسیجریتامکؿےسلکناجاتےہاامیؿاؿےکقلحےسےچینںیہنارتےاگسپاہجںیھبمتاںیہناپؤ
اںیہنلتقرکدفاسےیلہکاںیہنلتقرکےنفاولںےکےیلرفزایقتمارجوہاگ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،ہمثیخ،رضحتوسدیریضاہللاعتیلہنعنبہلفغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1340

راوی  :حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززاً ،ٚبذا٠٤ٟک ب ٩ابوس٠امی ،٪حرضت س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بٛ ٩ہی١

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی َٕٗ ١ا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي َزیِ ُذ بِ ُ٩
ی ٩کَاُ ٧وا َٕٓ ٔ ًََّ ٍَ ٣ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اروا إلٔ َي ا َِ ٟخ َوارٔ ٔد َٓ َ٘ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي ًََِ ٠یطٔ
اٟش ََلَّ ٦أ ٟذ َ
ا ٪فٔي ا َِ ٟح ِی ٔع َّأ ٟذ َ
یَ ٩س ُ
َوصِبٕ ا ُِ ٟح َضنٔ ُّي أَُ َّ ٧ط ک َ َ

ُ
َّ
آَِ ٟ ٪ی َش ِت
ِق َ
اٟش ََل ٦أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اض إِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢ی ِ ُ
ِق ُؤ َ ٪ا ِِ ُ ٟ
ْخ ُد َٗ ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٦أ َّ٣تٔي َی ِ َ
ٔ ُ
و ٪أََّ٧طُ
آَ ٪ی ِح ٔشبُ َ
ِق َ
ِقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
َقائَت ٔض ٔ َِ ٥ط ِیئّا َو ََ َػ ََلتُ ٥ِ ُٜإلٔ َي َػ ََلت ٔض ٔ َِ ٥ط ِیئّا َو ََ ٔػ َیا ُ ٥ِ ُٜ٣إلٔ َي ٔػ َیا ٔ٣ض ٔ َِ ٥ط ِیئّا َی ِ َ
َقائ َ ُت ٥ِ ٜإلٔ َي ٔ َ
َ
ی٩
ُوِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْل ٔ ِس ََل٤َ َٛ ٔ ٦ا یَ ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة َِ ٟو َی ٌِ َ ٥ُ ٠ا َِ ٟح ِی ُع َّأ ٟذ َ
َُ ٟض َِ ٥وص َُو ًََِ ٠یض ٔ ِ ََ ٥تُ َحاو ٔ ُز َػ ََلتُ ُض َِ ٥ت َزاٗ ٔ َی ُض ِ ٥یَ ِ٤زُٗ َ

ک أَ َّٔ ٓ ٪یض ٔ َِ ٥ر ُج َّل َُ ٟط ًَ ُـ ْذ
ی ُٔؼیبُوُ َ ٧ض ِ٣َ ٥ا ُٗ ٔض َي َُ ٟض َِ ًََّ ٥ي َ ٔ ٟشا َٔ٧ ٪بٔیِّض ٔ َِ ٥ػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ٠ََ٨َ َٟ ٥َ ٠وا ًَ ِ ٩ا َِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟوآ َی ُة ذََ ٔ ٟ
َ ١ح٤َ٠ةٔ َّ
و ٪إلٔ َي ٌَُ ٣او ٔ َی َة َوأَصِ َّٔ ١
و٪
اٟث ِذ ٔ
ی ًََِ ٠یطٔ َط ٌَ َز ْ
ات ب ٔ ْ
اٟظاَ ٔ ٦و َتتَُِ َُ ٛ
یف أَ َٓ َت ِذصَبُ َ
َوَِ ٟی َش ِت َٟطُ ذ ٔ َرا َْ ًََّ َي ًَ ُـ ٔذظ ٔ ِٔ ٣ث ُ َ
ئ ا ِِ َ٘ ٟو ََٓ ٦إُٔ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥ذ َس َُٜٔوا َّ
َاروا
ئ یَ ِخُٔ ُ٠و ٥ِ َُٜ٧فٔي ذ ََرارٔیَِّ ٥ِ ُٜوأَ َِ ٣والَٔ ٥ِ ُٜواہللٔ إِِّٔي َْل َ ِر ُجو أَ ِ ٪یَُٜوُ ٧وا َص ُؤ ََ ٔ
َص ُؤ ََ ٔ
َح َاَ ٦وأَُ ُ
اٟذ َ ٦ا َِ َ ٟ
َّ
ْطة ٕ
رس ٔح ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ ٔشيَُوا ًََّ َي ِ
فٔي َ ِ
اس ٔ ٥اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ض ِی ٕ٨َ َٓ ١زَّ َٟنٔي َزیِ ُذ بِ َُ ٩وصِبٕ َ٨ِ ٣ز َّٔ َ٨ِ ٣ز َّٔ َحتي ََّ ٣ز ب ٔ َ٨ا ًََّ َي َٗ َِ َ ٨
وٖ ُٔ ٩ِ ٣ج ُٔوَ ٔ ٧ضا َٓإِِّٔي
اٟش ُی َ
َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ا َِ ٟت َ٘ ِی َ٨ا َو ًََّ َي ا َِ ٟخ َوارٔ ٔد ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ اٟزَّا ٔس ٔب ُّي َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ُِ٘ ٟوا اِّ ٟز ََ ٣
اح َو ُس ُّ٠وا ُّ
اٖ أَ ِ ٪یُ َ٨ا ٔط ُذو ُ٤َ َٛ ٥ِ ٛا َ َ ٧
اض
أَ َْ ُ
اٟش ُی َ
رح َ
وٖ َو َط َح َزص ُِ ٥اُ ٨َّ ٟ
ورا َئ َٗا َََ ٓ ٢و َّح ُظوا بٔز ٔ َ٣اح ٔض ٔ َِ ٥وا ِس َت ُّ٠وا ُّ
اط ُذو ُ ٥ِ ٛیَ ِو َُ َ ٦
ض یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ إ ٔ ََّ َر ُج ََل َٔ٘ َٓ ٪ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ
یب ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
بٔز ٔ َ٣اح ٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢و َٗ َتُ٠وا َب ٌِ َـ ُض َِ ًََّ ٥ي َب ٌِـٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢و َ٣ا أ ُ ٔػ َ
اسا َٗ ِذ ُٗتٔ ََ ١ب ٌِ ُـ ُض َِ ًََّ ٥ي َب ٌِ ٕف
ا َِ ٟتُ ٔ٤شوا ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟخ َذ َد ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ُذوا َٗا ََ َ٘ َٓ ٢اٌّ ٔ ًََّ ٦ي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َحتَّي أَتَي ّ َ ٧

یذةُ َّ
َخ ُجوص ََُِ ٓ ٥و َج ُذو ُظ ٔ٤َّ ٣ا یََّٔي اْلِ َ ِر َق َٓ ََ ََََّٜو َٗا ََ ٢ػ َذ َ ٚاہللُ َوبَ ََّ َّ ٠ر ُسوُٟطُ َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟیطٔ ًَب ٔ َ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِ ٔ
اٟش٤َِ ٠اِ ٔ ُّي َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ٔ٣يََ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َواہللٔ َّأ ٟذی ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ ص َُو َِ َ٘ ٟذ َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إٔی َواہللٔ َّأ ٟذی ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ
ٕ
ص َُو َحتَّي ا ِس َت ِح ََٔ ٠طُ ثَ ََلثّا َوص َُو َی ِحُ ٔ ٠

نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،رضحتہملسریضاہللاعتیلہنعنبکہیلرفامےتںیہہکےھجمزدینبفبہان ینہ
ےنالتبایہکفہاکیرکشلںیمےھتوجرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےکاسھتاھتافروجوخارجیکرسوکیبےکےیلالکناھت۔سپرضحت
یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اے ولوگ کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ریمی
اتمںیمھچکولگاےسی ںیلکنےگہکفہااسیرقآؿ رکمیزپںیےگہکاہمتریالتفتاؿ یکالتفتےکاسےنم ھچکہنوہیگافرہن
اہمتریامنزںی اؿیک امنزفں ےکاسےنم ھچک وہں یگہناہمترے رفزے اؿ ےک رفزفں ےکاسےنم ھچک وہں ےگفہ رقآؿ زپںی
ےگافرایخؽرکںیےگہک ہیرقآؿاؿےکےیلتجحےنباگنکیل(احؽہیوہاگہک)فہاؿےکافرپفابؽافرتجحنباجےئاگاؿیک
امنزںی اؿ ےک قلح ےس ےچین ںیہن ارتںی یگ االسؾ ےس اس رطح اخرج وہ اجںیئ ےگ ےسیج ریت امکؿ ےس لکن اجات ےہ ارگ اؿ ےس
ڑلےنفاالرکشلاؿاضفلئوکاجاتنوجاؿےکےیلاؿےک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزابؿےسایبؿوہےئوتفہایسلمعرپرھبفہس
رکےتیل۔اؿیکالعتمہیےہہکاؿںیماکیابزفںفاالصخشوہاگاسےکابزفرپاہھتینہککتںیہنوہاگ۔اکیڈنھگیوہیگاتسپؿ
یکڈنھگییکرطحاسرپدیفسابؽوہںےگافرایکمتاعمفہیریضاہلل اعتیلہنعافرالہاشؾےسڑلایئےکےیلوتاجےتوہافراںیہن
ت
اےنپ ےھچیپ اینپ افالد افر اوماؽ رپ وھچڑ اجےت وہ (ہک ہی مھاری ریغ وموجدیگ ںیم اہمترے اوماؽ وک ولںیٹ افر افالد وک لتق رکںی)

دخایکمسقےھجمہیادیمےہہکیہیفہولگںیہ(نجےکابرےںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنذموکرہابالدحثیںیمالتبای)ویکہکن
اوہنںےنانقحوخؿاہبایفہوخؿوجاؿےکےیلرحاؾاھتافرولوگںیکرچااگوہںںیم اغرترگییکسپولچاؿرپہلمحرکےنےک
ےیلاہللےکانؾےک اسھت۔ہملسنبکہیلےتہک ںیہہکزدی نبفبہےنےھجم اکیاکی زنمؽ ںیمااترااہیںکتہک مہاکیلپرپ
ےس ذگرے سپ بج فہ دفونں رکشل ےلم افر رکشل وخارج ےک اسالر دبعاہلل نب فبہ ارلایبس اھت اس ےن اےنپ رکشلویں ےس اہک ہک
زینےد کنیدفافرولتارںیاینومںےسچنیھکولویکہکنھجمڈرےہہکفہںیہمت(اقمہلبرکےنیک)اسرطحمسقدںیےگےسیجرحفراء
ےکرفز مسقدییھت۔رافی ےتہکںیہہک رھپاؿولوگںےن اےنپ زینفں وکد کنیدایافر ولتارںیچنیھکڈاںیل افرولوگں(املسمونں)
ےناںیہناےنپزینفںےسرفاکافرفہلتقرکدےیئےئگاکیدفرسےرپافررضحتیلعیکرطػےساسرفزیسکوکوکیئسگدنںیہن
یچنہپوس اےئدفآدویمں ےک رھپرضحتیلعریضاہللاعتیلہنع ےنولوگں ےس اہکہک اؿ رمےنفاولں ںیم اکی ےجنگ صخش وکالتش
رکف۔فہ(التشرکےنرپ)ںیہنالموترضحتیلعریضاہللاعتیلہنعذباتوخدڑھکےوہےئرھپھچکاےسیوتقمنیلےکاپسآےئہک
اؿیکالںیشاکیےکافرپاکیزپی ںیھترضحتیلعےنرفامایہکاںیہناکنولانچہچنفہاجنگصخشلمایگزنیمےساٹمچبسےسےچین
زپااھتوترضحتیلعریضاہللاعتیلہنعےنریبکتیہکافراہکہکاہللےنچسرفامایافراسےک روسؽےناچنہپدای۔رضحتدیبعہااملسلین
ڑھکے وہےئ افر اہک ہک اے اریم اوملنینم اس ذات ابری اعتیلیک مسق سج ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن آپ ےن وخد روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی انس ےہ؟ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اہں دخا یک مسق سج ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک ال ق
ںیہنیتحہکنیترمہبتاسےنرضحتیلعریضاہللاعتیلہنعوکمسقدیافرآپریضاہللاعتیلہنعےنمسقاھکیئ۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،رضحتہملسریضاہللاعتیلہنعنبکہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1341

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد ب ٩زیذ ،ج٤ی ١ب٣ ٩زہ ،ابو وضيء ًَّي

ٔیئ َٗا ََٗ ٢ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل٦
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ َِ ٩جٔ٤ی ٔ ١بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟوؿ ٔ
ِک ا َِ ٟحذ َ
ٔیئ َٓ َٜأَِِّي أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیطٔ َح َبش ٌّٔي ًََِ ٠یطٔ
ْخ ُجو ُظ َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ ا ِِ َ٘ ٟتَّ َي فٔي كٔي ٕن َٗا َ ٢أَبُو ا َِ ٟوؿ ٔ
ٔیث َٓا ِس َت ِ َ
اكُِ٠بُوا ا ِِ ٤ُ ٟخ َذ َد ٓ ََذ َ َ
ُ ١ط ٌَي ِ ََا ٔ
ت َّاٟتٔي َتُٜو َُ ًََّ ٪ي َذٔ َ ٧ب ا ِٟيََِبُو َٔ
 ١ثَ ِذ ٔ
ی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ًََِ ٠ی َضا ُط ٌَيََِ ْ
ات ِٔ ٣ث ُ
َقیِ ٔل ُْ َٟ ٙط إ ٔ ِح َذی یَ َذیِ ِٔ ٣ٔ ٩ث ُ
َُ
دمحم نب دیبع ،امحد نب زدی ،لیمج نب رمہ ،اوب فیضء یلعِےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ےجنگ صخش وک التش
رکںی۔آےگاسریدحثیایبؿیکہکانچہچنولوگںےناسےجنگوکوتقمنیلےکےچینےساکنالوجیٹمںیمزپاوہااھتاوباولیضےتہکںیہ
ہک وگای ہک ںیم اس وک دھکی راہوہں ہک فہ یشبح اھت افر اس ےک مسج رپ اکی رکہت اھت اس ےک دفونں اہوھتں ںیم ےس اکی اہھت وعرت
ےکاتسپؿیکرطحاھتسجرپوھچےٹوھچےٹابؽےھتےسیج یلگنوچےہیکدؾرپوہےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،لیمجنبرمہ،اوبفیضءیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تنساکایبؿ
وخارجےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1342

راوی  :بْشبْ ٩اٟذ ،طبابہ ب ٩سوار ،نٌی ٥ب ٩حٜی ،٥حرضت ابو٣زی ٥رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ک ا ِِ ٤ُ ٟخ َذ ُد ٨َ ٌَ ٤ََ ٟا َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ْش بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوا ٕر ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َِ ٣ز َی ََٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔذٔ َ ُ ٧حاُ ٔ ٟشطُ ب ٔ َّ
أَ٘ٓ ٪ي َّا َو َرأَیِ ُتطُ َ ٍَ ٣ا َِ ٤َ ٟشأٛي ٔن َی ِظ َض ُذ كَ ٌَ َإٓ ٔ ًََّ ٦ي ًََِ ٠یطٔ َّ
ض
اِ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟضارٔ َوک َ َ
اٟش ََل ٍَ ٣َ ٦ا٨َّ ٟا ٔ

ی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ًََّ َي َرأِ ٔسطٔ
 ١ثَ ِذ ٔ
ا ٪فٔي َی ٔذظ ٔ ِٔ ٣ث ُ
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟخ َذ ُد ی َُش ََّّم َ٧آ ٔ ٌّا ذَا اٟث َُّذیَّ ٔة َوک َ َ
َو َٗ ِذ ََ ٛش ِوتُ ُط ب ُ ِزنُ ّشا لٔي َٗا َ ٢أَبُو َِ ٣ز َی ََ ٥وک َ َ
َ ١حٔ ٤َ٠ة َّ
 ١س َٔبا َٟةٔ ِّ
ُوض
اٟث ِذ ٔ
ی ًََِ ٠یطٔ ُط ٌَي ِ ََ ْ
ات ِٔ ٣ث ُ
اٟش َِّ ٨ورٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو ً ٔ َِ ٨ذ ا٨َّ ٟا ٔ
رحٗ ُ
ض ا ِس ُُ ٤ط َ ِ
َحْ ٤ََ ٠ة ِٔ ٣ث ُ َ
رشبنب اخدل ،ابشہب نب وسار ،میعن نب میکح ،رضحت اوبرممی ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک فہ اجنگ صخش رامرے اسھت اھت۔ اکی رفز

دجسمںیمافرفہراتدؿدجسم ںیمیہاھٹیبراتہ اھتافر ریقف صخشاھت افرںیماےسداتھکیاھتہکاسمنیکےکاسھتآاجات اھترضحت یلع
ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اھکےن رپ ،بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت اھکےت ےھت افر ںیم ےن اےس اانپ ڑپکا دای اھت۔
اوبرممیےنرفامایہکاسےجنگصخشوکانعفذفاہللاہکاجاتاھتویکہکناسےکاہھتںیماتسپؿاھتوعرتےکاتسپؿیکرطحافراساتسپؿ
ےکرسرپ اکیڈنھگییھتےسیجوعرتےکاتسپؿےکافرپہصحرپڈنھگیوہیتےہ (ےسجہچبدفدھےتیپفتقہنمںیما اتےہ)اسرپ
وھچےٹوھچےٹابؽےھتیلبیکومھچنیکرطح۔
رافی  :رشبنباخدل،ابشہبنبوسار،میعننبمیکح،رضحتاوبرممیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچرفںےسڑلایئاکایبؿ
ابب  :تنساکایبؿ
وچرفںےسڑلایئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1343

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیاً ،٪بذاہلل ب ٩حش ،٩ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ك٠حہ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩زو رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ح َش َٕٗ ٩ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ َِّّم إ ٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

یذ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أُر َ
ٔیذ َ٣اُٟطُ بٔ َِي َِ ٔ َح َٕٓ٘ َٓ ٙا َت َُ٘ َٓ ١تٔ َُ َٓ ١ض َو َطض ٔ ْ

دسمد،ییحی،ایفسؿ،دبعاہللنبنسح،اربامیہنبدمحمنبب ہح،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےک امؽ وک انقح ےنیل اک ارادہ ایک اجےئ افر فہ اےنپ امؽ وک اچبےن ےک ےیل ڑلایئ رکے افر
رماجےئوتدیہشےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،دبعاہللنبنسح،اربامیہنبدمحمنبب ہح،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :تنساکایبؿ
وچرفںےسڑلایئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1344

راوی ٫ :ارو ٪بً ٩بذاہلل ،ابوداؤد كیاٟسي ،ابزاہی ٥ب ٩سٌذ ،ابوًبیذہ ب٣ ٩ح٤ذ ب٤ً ٩ار ب ٩یارس ،حرضت ك٠حہ رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ بً ٩بیذاہلل بً ٩وٖ ،حرضت سٌیذ ب ٩زیذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد َّ
َّم ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
وب ا َِ ٟضا ٔط ٔ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد َی ٌِنٔي أَبَا أَ ُّی َ
ارس ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی َذ َة بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ َٔ ٩ی ٔ ٕ
یذ
و ٪دٔیٔ٨طٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
و٣َ ٪أٟطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
وَ ٪د ٔ٣طٔ أَ ِو ُد َ
و ٪أَصِٔ٠طٔ أَ ِو ُد َ
یذ َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ َُ ١د َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٗ ٩ِ ٣َ ٢تٔ َُ ١د َ
اھرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤدایطیسل،اربامیہنبدعس،اوبدیبعہنبدمحمنبامعرنبایرس،رضحتب ہحریضاہللاعتیلہنعنبدیبعاہللنب
وعػ،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکافرفہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےت
ںیہہکآپےنرفامایہکوجصخشاانپامؽ(اچبےتوہےئ)امرااجےئفہدیہشےہ،وجاےنپرھگفاولںیکافحتظرکےنںیمامرااجےئفہ
دیہشےہ،ایاےنپآپوکاچبےنںیمایاےنپدنیوکاچبےنںیمامرااجےئفہدیہشےہ۔
رافی  :اھرفؿ نب دبعاہلل ،اوبداؤد ایطیسل ،اربامیہ نب دعس ،اوبدیبعہ نب دمحم نب امعر نب ایرس ،رضحت ب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع نب
دیبعاہللنبوعػ،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکملحافراالخؼاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکملحافراالخؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1345

راوی ٣ :خ٠ذ بْ ٩اٟذ٤ً ،زوب ٩یو٧صًْ ،ک٣ہ ب٤ً ٩ار ،اسحا ٚاب٨ً ٩ذاہلل ب ٩ابوك٠حہ حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

ْٔک َُ ٣ة َی ٌِنٔي ابِ َ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي إ ٔ ِس َح َُ ٙی ٌِنٔي
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ُّ
اٟظ ٌَي َِ ُّٔی َح َّذث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ض ُّْ٘ ُ٠ا َٓأ َ ِر َس َ٠نٔي
ابِ َِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ ِح َش ٔ ٩ا٨َّ ٟا ٔ

َْخ ِج ُت َحتَّي
َی ِو ّ٣ا َ ٔ ٟحا َج ٕة َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ ََ أَذِ َص ُب َوفٔي َن ِٔ ٔسي أَ ِ ٪أَذِ َص َب ٤َ ٔ ٟا أَ ََ ٣زِ ٔي بٔطٔ ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٓ ٢

َای َٔ ٩ِ ٣و َرائٔي َٓ َ٨وَ ِز ُت إَِٔ ٟیطٔ
أَ َُّ ٣ز ًََّ َي ٔػب ِ َیا َٕ ٪وص َُِ ٥یٌَِ ٠بُ َ
اٟشو َٔٓ ٚإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اب ٔ ْف بٔ َ٘ٔ َ
و ٪فٔي ُّ

ک ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ِ ٥أََ٧ا أَذِ َص ُب َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َواہللٔ َِ َ٘ ٟذ َْ َذ ُِ ٣ت ُط َس ِب ٍَ
َوص َُو َی ِـ َح ُ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢یا أُِ َ ٧ی ُص اذِصَ ِب َح ِی ُث أَ َِ ٣زتُ َ
ٔسٔ٨ي َن أَ ِو تٔ ِش ٍَ ٔسٔ٨ي َن َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت َٗا َٔ ٟ ٢ظَ ِی ٕئ َػ َُ ٌِ ٨ت َِ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٔ ٟت ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو ََ ٔ ٟظَ ِی ٕئ َت َز ُِ ٛت َص ََّل ٓ ٌَََِ ٠ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا
دلخمنباخدل،رمعفنبویسن،رکعہمنبامعر،ااحسؼانبدنعاہللنباوبب ہحرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسولوگںںیم بسےسزایدہاباالخؼےھتاکیرفزآپےنےھجمیسکاکؾےساجیھب وتںیمےناہکہکدخایکمسقںیمںیہن

اجؤںاگاحالہکنریمےدؽںیماھتہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجاکؾےھجماہکےہاسےکےیلرضفراجؤںاگسپںیم
اکؾرکےن ےک ےیل الکن وت دنچ وچبں رپ ےس ریما ذگر وہ وج ابزار ںیم لیھک رےہ ےھت سپ ااچکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ریمےےھچیپےسریمیرگدؿڑکپیلںیمےنآپیکرطػداھکیوتآپسنہرےہےھتآپےنرفامایہکاےاسناہجںاجےناکںیم
ےنےھجتمکحدایےہفاہںاجںیمےناہکیجااھچاجاتوہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےت
ںیہہکدخایکمسقںیمےنآپیکاستاسؽایرفامایہکوناسؽکتدختمیکےھجمںیہنولعمؾہکیھبکآپےنیسکاکؾےکےیلوج
ںیم ےن ایک وہ رفامای ہک مت ےن ااسی ااسی ویکں ایک؟ افر ہن یہ اس اکؾ ےک ےیل ےسج ںیم ےن وھچڑ دای وہ ویں رفامای وہ ہک ااسی مت ےن ویکں

ںیہنایک؟
رافی  :دلخمنباخدل،رمعفنبویسن،رکعہمنبامعر،ااحسؼانبدنعاہللنباوبب ہحرضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکملحافراالخؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1346

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،س٠امی ٪ابِ٣ ٩يَہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َْ ٢ذ ُِ ٣ت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ َ٣ا َٗا َ ٢لٔي ٓ َٔیضا أ ُ ٓ ٕ
ٖ َٗ ُّم َو َ٣ا
ْش ٔسٔ٨ي َن بٔا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َوأََ٧ا ُ ََُل َِْ ٟ ٦ی َص ک ُ ُّ ١أَ ِ٣زٔی َ٤َ ٛا َی ِظ َتهٔي َػاح ٔ ٔبي أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َو َس ََّ ِ ًَ ٥َ ٠

َٗا َ ٢لٔي َِ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٔ ٟت َص َذا أَ ِو أَ ََّ ٓ ٌَََِ ٠ت َص َذا

دبع اہلل نب ہملسم ،امیلسؿ انب  ریغہ ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دسربسدختمیکدمہنی ونمرہ ںیمافر ںیمیکوخاشہ ےکاطمقب ںیہنوہات اھت نکیلآپ ےن یھبکےھجم ہناػایک افر ہن یہیھبکہی
رفامایہکمتےنااسیویکںایکایااسیویکںںیہنایک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امیلسؿانب ریغہ،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکملحافراالخؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1347

راوی ٫ :ارو ٪بً ٩بذاہلل ،ابوًا٣ز٣ ،ح٤ذ ب ٩ہَل٢

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ُظ یُ َح ِّذ ُث َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َوص َُو
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِحُ ٔ ٠ص َ٨َ ٌَ ٣ا فٔي ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص یُ َح ِّذث ُ َ٨ا َٓإٔذَا َٗ َا٨َ ٤ِ ُٗ ٦ا ٗ ٔ َیا ّ٣ا َحت َّي َ َ ٧زا ُظ َٗ ِذ َد َْ َ١
یُ َح ِّذث ُ َ٨ا ک َ َ

َ
َب ٌِ َف ب ُ ُیو ٔ َ
رعاب ٔ ٕٓي َٗ ِذ أَ ِد َر َُ ٛط َٓ َح َب َذ ُظ بٔز ٔ َدائٔطٔ َٓ َح ََّ ٤ز َر َٗب َ َت ُط َٗا َ ٢أَبُو
ت أ ِز َوا ٔجطٔ َٓ َح َّذثَ َ٨ا یَ ِو ّ٣ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٤ا ح ٔي َن َٗ َا٨َ َٓ ٦وَ زَِ٧ا إلٔ َي أ ِ َ
َ
ا ٪رٔ َد ّ
ک َو ََ ٔ٩ِ ٣
 ١لٔي ٔ٣َ ٩ِ ٣اَ ٔ ٟ
رعاب ٔ ُّي ا ِح ١ِ ٔ٤لٔي ًََّ َي َبٌٔي ََ َّی َص َذیِ َٔٓ ٩إَٔ َّ ٧
ک ََ َت ِحُ ٔ٤
ص َُزیِ َز َة َوک َ َ
ائ َْ ٔظ ّ٨ا َٓا َِ ٟتٔ ََت َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ اْلِ ِ َ

َک َحتَّي
َ ٟ١
َ٣ا ٔ ٢أَب ٔ َ
رف اہللَ ََ أَ ِحُ ٔ٤
رف اہللَ ََ َوأَ ِس َت ِِ ٔ ُ
رف اہللَ ََ َوأَ ِس َت ِِ ٔ ُ
یک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠وأَ ِس َت ِِ ٔ ُ
َ
ِک ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥د ًَا َر ُج َّل
ُت٘ ٔ َ
یذِٔي َٔ ٩ِ ٣ج ِب َذت َٔک َّاٟتٔي َج َب ِذ َتنٔي ََٓ ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
رعاب ٔ ُّي َواہللٔ ََ أُٗٔی ُذ ََ ٛضا ٓ ََذ َ َ
ک َی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط اْلِ ِ َ

ص ُٓوا ًََّ َي بَ َز َٔ ٛة اہللٔ
َخ َت ِّ ٤زا ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ ََت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِن َ ٔ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا ِحُ َٟ ١ِ ٔ٤ط ًََّ َي َبٌٔي ََیِطٔ َص َذیِ َٔ ًََّ ٩ي َبٌٔيَ ٕ َط ٌٔي َّا َو ًََّ َي ِاْل َ ٔ
َت ٌَال َي

اھرفؿ نب دبعاہلل،اوباعرم ،دمحمنب الہؽ ےتہک ںیہہکاوہنں ےناےنپفادلےس انسفہایبؿرکےتےھت ہکرضحت اوبرہریہریضاہلل
اعتیل ہنع ےن مہ ےس دحثی ایب ؿ یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رامرے اسھت اھٹیب رکےت افر مہ ےس ایبؿ رفامای رکےت
ےھت ،رھپ بج آپ ڑھکے وہےت وت مہ یھب ڑھکے وہاجےت اہیں کت ہک مہ آپ وک دھکی ےتیل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینپ
ازفاجںیمےسیسکےکرھگںیمدالخوہاجےتےھت۔اکی رفزآپےنمہےس وگتفگ رفامیئرھپمہیھبڑھکےوہےئگاہیںکتہک
آپ (ےتلچ ےتلچ) رک ےئگ۔ وت مہ ےن داھکی ہک اکی ارعایب ےن آپ وک ڑکپا افر اینپ اچدر ےس آپ وک اچنیھک سج ےس آپ یک رگدؿ
رسخ وہیئگ۔ اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک فہ اچدر رھکدری یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک رطػ وتمہج
وہےئوتاسارعایب ےنآپ ےساہکہکریمےاؿدفونں افوٹنںوکالدےیجیویکہکنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساےنپامؽےسافر ہن
اےنپ ابپ ےک امؽ ےس ریمے افوٹنں وک ںیہن ال دےتی۔ (دشدیاتسگیخ اک س ہل اہک افر ادناز اس ےس یھب زایدہ اتسگاخہن اھت) روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیہن َأ ْستَع ْف ِ ُررا َّ
ََ،ںیہن َأ ْستَع ْف ِ ُرراَََّ،ںیہن َأ ْستَع ْف ِ ُ رراَََّ،ںیمریتےافٹنںیہنالدفںاگبجکت
ہک وتےھجماصقصہندےاس ےکےچنیھک اکوجوتےن ےھجماچدر ےساچنیھک ےہوت فہارعایب لسلسماتہکراہہکدخا یکمسق ںیمآپوک اصقص
ںیہن دفں اگ۔ رھپ وپری دحثی ایبؿ یک رھپ آپ ےن اکی آدیم وک البای افر اس ےس رفامای ہک اس ےک دفونں افوٹنں وک الد دف۔ اکی

افٹنرپوجافردفرسےافٹنرپوجھکر۔رھپآپرامریرطػوتمہجوہےئافررفامایہکاہللاعتیلیکربتکرپفاسپوہاجؤ۔
رافی  :اھرفؿنبدبعاہلل،اوباعرم،دمحمنبالہؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فاقرافردیجنسیگےسرانہ
ابب  :ادباکایبؿ
فاقر افردیجنسیگےسرانہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1348

راوی  :نٔیَّي ،ز٫يَٗ ،ابوض ب ٩ابوهبیا ،٪حرضت ًبذاہلل بً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض أَ َّٔ َ ٧ ٪ب َّي اہللٔ َػََّّي
ا ٪أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّذثَ ُط َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
وض بِ ُ ٩أَبٔي هَ ب ِ َی َ
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا َٗاب ُ ُ
یُ ٩جزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟض ِذ َی اٟؼَّ أٟحَ َو َّ
ْٔش َ
اٟش َِ ٤ت اٟؼَّ أٟحَ َو ٔاَ ِٗت َٔؼا َد ُجزِئْ َٔ ٤ِ َْ ٩ِ ٣ش ٕة َوً ِ ٔ

بف
یلی ،زریہ ،اقوبس نب اوبایبظؿ ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکدمعہاچؽنلچ،دمعہاالخؼافرایمہنرفی،وبنتےکسیچپازجاءںیمےساکیزجءےہ۔
بف
رافی  :یلی،زریھ،اقوبسنباوبایبظؿ،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہصغیپاجےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ

ہصغیپاجےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1349

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،سٌیذ اب ٩ابوایوب ،ابو٣زحو ٦حرضت سہ ١بٌ٣ ٩اذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔي َ٣زِ ُحوَ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ٪
اٟرسحٔ َح َّذث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩

ض ا َِ ٟخ ََلئ ٔٔٙ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٛ ٩ِ ٣َ ٢وَ ََِ ُ ٥یوّ ا َوص َُو َٗاد ٔ ْر ًََّ َي أَ ِ ٪یُ َِٔ ٔ٨ذ ُظ َد ًَا ُظ اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ًََّ ١ي ُر ُؤ ٔ
اس ُ ٥أَبٔي َ٣زِحُوِ ًَ ٕ ٦ب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ٪
یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َحتَّي یُ َخي ِّ ََ ُظ اہللُ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحورٔ ا ٌِٟٔي ٔن َ٣ا َطا َئ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ِ
انبرسح،انبفبہ،دیعسانباوباویب،اوبرموحؾرضحتلہسنباعمذریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلرضحتاعمذریضاہللاعتیل
ہنعےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجصخشےنہصغوکیپایلاحالہکنفہاےسانذفرکےنرپاقدراھت
وت اہلل اعت یل رفز ایقتم اسری ولخماقت ےک اسےنم اےس البںیئ ےگ افر اےس اایتخر دںی ےگ وج وحر وت اچےہ دنسپ رکےل اامؾ اوبداؤد
رفامےتںیہہکایبرموحؾاکانؾدبعارلنمحنبومیمؿاھت۔
رافی  :انبرسح،انبفبہ،دیعسانباوباویب،اوبرموحؾرضحتلہسنباعمذریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ہصغیپاجےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1350

راوی ً٘ :بہ بْ٣ ٩کً ،٦بذاٟزح ٩٤ب٬٣ ٩ذی ،بْش اب٨٣ ٩ؼور٣ ،ح٤ذ بً ٩حَل ٪سویذ ب ٩وہب

ْکَ ٕ ٦ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ی ٌِنٔي ابِ َِ ٣َ ٩ض ٔذ ٓ ٕ
ی ًَ ِ ٩بٔ ِْشٕ َی ٌِنٔي ابِ َُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٩ِ ًَ ٪
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ِ ٣ُ ٩
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ُس َویِذٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَبِ َ٨ا ٔ
ئ أَ ِػ َح ٔ

ِک ٗٔؼَّ َة َد ًَا ُظ اہللُ َزا َد َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک ِ ُٟب َص ث َ ِو ٔب َج َ٤ا َٕ ٢وص َُو َی ِ٘ذ ُٔر ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َٗا َََ َ ٣َ ٢أ ُظ اہللُ أَ ِ٨ّ ٣ا َوإ ٔ َی٤اّ٧ا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

َّ
ِْکا َٔ ٣ة َو ََ ٩ِ ٣ز َّو َد ِهَّلِل َت ٌَال َي َت َّو َج ُط اہللُ َتا َد ا ِِٔ ٠٤ُ ٟک
ْش أَ ِح ٔشبُطُ َٗا ََ ٢ت َو ُ
َٗا َ ٢بٔ ِ ْ
اؿ ٌّا ََ ٛشا ُظ اہللُ ُحَ ٠ة ال َ َ

ہبقعنبرکمؾ،دبعارلنمحنبمھددی،رشبانبوصنمر،دمحمنبالجعؿوسدینبفبہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاحصہبںیم
ےسیسکاحصیبےکےٹیبےسافرفہاےنپفادلےسرفاتی رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطح رفامایاسںیم
ہیرفامایاہللاعتیلاےساامیؿ افرانمےسرھبدے اگافراس ںیم اسریولخماقت ےکاسےنمالپےناکذترکہںیہن ایک افراس ںیمہی
یھبااضہفےہہکسجصخشےنوخترورتڑپکاابفوجدےننہپیکدقرتےکہنانہپ۔رشبنبوصنمرےتہکںیہہکریماایخؽےہآپےن
ہی یھب رفامایہک وت ااعضہن انہپ وت اہلل اےس زعتفارکاتم اک وجڑاانہپںیئ ےگ افر سج ےن یسک اک اکنح رکاای اہلل ےک ےیل (ہن یسکدوینی
رغضےکےیل)وتاہللاعتیلاےسابداشوہںفاالاتجانہپںیئےگ۔
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،دبعارلنمحنبمھددی،رشبانبوصنمر،دمحمنبالجعؿوسدینبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ہصغیپاجےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1351

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی ٥تیَّم ،حارث ب ٩سویذ

َّم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
ص ًُ ُط اِّ ٟز َجا َُٗ ٢ا ََ ََ ٢و َل ُٔ ٨َّ ٜط
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ٌُ ُّذ َ
اٟص ًَ َة ٓ ٔیَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا أ ٟذی ََ َی ِ َ
وَ ُّ ٪
َّأ ٟذی یَ ُِ ٔ ٠٤
َ ٝنٔ َِشطُ ً ٔ َِ ٨ذ ا َِ َِ ٟـ ٔب
اوبرکبنباوبہبیش،اوباعمفہی ،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنب وسدیےسرفاتیےہہک رضحتدبعاہللےسرمفیےہہک یبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ولگ اےنپ ںیم ولہپاؿ سک وک امشر رکےت وہ؟ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک وج رمدفں وک اھچپڑ دے۔

آپےنرفامایہکںیہنہکلبولہپاؿفہےہوجہصغیکاحتلںیماےنپسفنرپاقوبرےھک۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہصغےکفتقزپےنھیکونسمؿداعںیئ
ابب  :ادباکایبؿ
ہصغےکفتقزپےنھیکونسمؿداعںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1352

راوی  :یوسٕ ب٣ ٩وسي ،جزیزبً ٩بذاٟح٤یذً ،بذا٠٤ٟک ب٤ً ٩يًَ ،بذاٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیَّي ،حرضت ٌ٣اذ ب ٩جب ١رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

وسي َح َّذثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
ٔب أَ َح ُذص َُ٤ا ُ ََـ ّبا َطذ ّ
ٔیذا َحتَّي ُْ ِّی َ ١إلٔ َ َّي أَ َّ ٪أَ ِن َٔطُ
بِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا َ ٢ا ِس َت َّب َر ُج ََل َٔ ٨ِ ٔ ً ٪ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ َٓ ٥َ ٠ـ َ
یَ َت َ٤زَّ َُ ٔٔ ٩ِ ٣ط َّذة ٔ ُ ََـبٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إِِّٔي َْلَ ًِ َ ٥ُ ٠کَّ ٤َ ٔ ٠ة َِ ٟو َٗاََ ٟضا ََ ٟذ َص َب ًَ ُِ ٨ط َ٣ا یَحٔ ُذ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ َِ ٟـ ٔب
ک َّٔ ٩ِ ٣
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا هٔي یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ی ُ٘و َُّ ٢
ک
اٟظ ِی َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔیَٗ ٥ا ََ َٓ ٢ح ٌَ ٌََ ٣ُ ١ا ْذ َیأ ِ ُ٣زُ ُظ َٓأبََي َو َٔ ٣ح َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َ
َو َج ٌَ ََ ١یزِ َدادُ ُ ََـ ّبا
ویفسنبومیس،رجرینبدبعادیمحل،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنباوبیلیل،رضحتاعمذنبلبجریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ
ہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےکاسےنمدفآدویمں ےناگملولگچ ایکوتدفونںںیم ےساکی وکدشدی ہصغآایگ اہیںکتہک ےھجم
ایخؽ آای ےہہکاس یک انک امرےہصغ ےک ٹھپ زپے یگسپ یبن رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک ںیم اکی ہملک ااسی اجاتن
وہںہکارگہیاےسزپےھےلوتاساکوموجدہہصغاجاترےہاگاوہنںاہکہکفہایکےہایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایہکفہ
لل َّ
ه
ّ
َ
ُ
ِحاےاہللںیماطیشؿرمدفدےسانپہاماتگنوہں رفایےتہکںیہہکسپرضحتاعمذاؿ
ننِمْال ّس ْت َظا ِؿارلَّ ِ ِ
ہیےہا َّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ

املکتوکزپےنھاکمکحداینکیلاسےنااکنررکدایافرڑگھجےناگلافرہصغںیمااضہفرکاتےہ۔
رافی  :ویفسنبومیس،رجرینبدبعادیمحل،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنباوبیلیل،رضحتاعمذنبلبجریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ہصغےکفتقزپےنھیکونسمؿداعںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1353

راوی  :ابوبْک ب ٩طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤عً ،ذی ب ٩ثابت ،س٠امی ٪بُ ٩صد

ُصد ٕ َٗا َ ٢ا ِس َت َّب
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ًَِ ٩ذ ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ُِ ٩س ََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ُ ٩

َر ُج ََل َٔ ٨ِ ٔ ً ٪ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َ ١أَ َح ُذص َُ٤ا َت ِح َُّ ٤ز ًَ ِی َ٨ا ُظ َو َت َِ ٨ت ٔٔ ُخ أَ ِو َدا ُج ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

رع ُٖ کَّ ٤ٔ٠ة َِ ٟو َٗاََ ٟضا َص َذا ََ ٟذ َص َب ًَ ِ٨طُ َّأ ٟذی َیحٔ ُذ أًَُوذُ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
َ ١ص َِ ١ت َزی بٔي
َو َس َّ ٥َ ٠إِِّٔي َْل َ ِ ٔ
اٟظ ِی َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔیَ٘ َٓ ٥ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ
ُٔ ٩ِ ٣جُ٨و ٕ٪

اوبرکب نب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،دعی نب اثتب ،امیلسؿ نب رصد ےس رفاتی ےہ ہک دف آدویمں ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملسےکاسےنماگیلولگچایکوتاؿںیمےساکیصخشیکآںیھکنامرےہصغےکالؽیلیپوہںیئگافراسیکابںیھچوھپےنلںیگلوت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہککشیبںیمااسیہملکاجاتنوہںہکارگہیاےسےہکہکوتاساکہصغاجاترےہفہہملک َأ ُع ُذ
ِحےہ۔فہصخشےنہکاگلہکآپاکایخؽےہہکونجمںوہں؟
ِث ِ
ََّنِمْال َّس ْت َظا ِؿارلَّ ِ ِ
رافی  :اوبرکبنبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،دعینباثتب،امیلسؿنبرصد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ہصغےکفتقزپےنھیکونسمؿداعںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1354

راوی  :اح٤ذ ب ٩ج٨ب ،١ابوٌ٣اویہ ،داؤد ب ٩ابو٨٫ذ ،ابورحب ب ٩ابواسود ،حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رح ٔب بِ ٔ ٩أَبٔي اْلِ َ ِس َود ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر َٗا َ ٢إ ٔ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّذثَ َ٨ا َدا ُودُ بِ ُ ٩أَبٔي ص ٔ ِٕ ٨ذ ًَ ِ ٩أَبٔي َ ِ
ٔب أَ َح ُذ َُ ٥ِ ٛوص َُو َٗائ َِْٔ ٠َٓ ٥ی ِحِ ٔ ٠ص َٓإ ٔ َِ ٪ذ َص َب ًَ ِ٨طُ ا َِ َِ ٟـ ُب َوإ ٔ ََّ ََِٓ ٠ی ِـ َلحٔ ٍِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َ َٟ ٢ا إٔذَا َُـ َ
ادمحنبلبنج،اوباعمفہی،داؤدنباوبدنھ،اوبرحبنباوباوسد،رضحتاوبذرریضاہلل اعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنمہےسرفامایہکبجمتںیمےسیسکوکہصغآےئافرفہڑھکاوہوتاےساچےیہہکفہھٹیباجےئرھپارگےنھٹیبےس
ہصغزالئوہاجےئوت کیھےہفرہنرھپٹیلاجےئ
رافی  :ادمحنبلبنج،اوباعمفہی،داؤدنباوبدنھ،اوبرحبنباوباوسد،رضحتاوبذرریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ہصغےکفتقزپےنھیکونسمؿداعںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1355

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ ،داؤد ،بْک

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٩دا ُو َد ًَ ِ ٩بَ ِْکٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَبَا ذ ٓ َٕر ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ ٢أَبُو
َدا ُود َو َص َذا أَ َػ ُّح ا َِ ٟحذٔی َثي ِ ٔن

فبھ نب ہیقب ،اخدل،داؤد ،رکب،اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی ذرا ےس رفؼ ےکاسھت وقنمؽ ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےتںیہ ہک دفونں
ںیمہیدحثیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :فبھنبہیقب،اخدل،داؤد،رکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ہصغےکفتقزپےنھیکونسمؿداعںیئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1356

ٗاؾ
راوی  :بْک ب ،ٕ٠ْ ٩حش ٩بًَّ ٩ي ،ابزاہی ٥بْ ٩اٟذ ،ابووائٓ ١

اؾ َٗا ََ ٢د َْ ِ٨َ ٠ا ًََّ َي
ْک بِ َُ َٕٕ ٠َْ ٩وا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا أَب ُو َوائ ٕٔ ١ا ُِّ َ٘ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا بَ ِ ُ
رع َو َة بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َّ
اٟش ٌِذ ِّٔی ََٓ َ َّ٤َ ٠طُ َر ُج َْٓ ١أَُ َِـ َب ُط َٓ َ٘ َاَ َٓ ٦ت َو َّؿأ َ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َو َٗ ِذ َت َو َّؿأ َ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ ٩ج ِّذی ًَ ٔل َّی َة
ُِ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪وإ ٔ ََّّ ٪
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َِ َِ ٟـ َب َّٔ ٩ِ ٣
ا ٩ِ ٣ٔ َٙ ٔ ٠ُْ ٪ا٨َّ ٟارٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا تُ ِلَٔأ ُا٨َّ ٟا ُر
اٟظ ِی َل َ
ئ َٓإٔذَا َُـٔب أَ َح ُذ َُ ٠ِ َٓ ٥ٛی َتو َّؿأ ِ
بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
َ
ِ َ
اقص ےتہک ںیہ ہک مہ رعفہ نب دمحم ادعسلی ےک اپس ےئگ۔ اکی صخش ےن اؿ
رکب نب فلخ ،نسح نب یلع ،اربامیہ نب اخدل ،اوبفالئ ّ
ےس وگتفگ یک وت اںیہن ہصغ دال دای۔ انچہچن فہ ڑھکے وہےئ افرفوض ایک رھپ رفامایہک ےھجم ریمےفادل ےن ریمے دادا ہیطع ےکفاہطس
ےسایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہصغاطیشینارثےسآاتےہافراطیشؿآگےسدیپاوہاےہافرآگ
وکاپیناھجبداتیےہسپبجمتںیمےسیسکوکہصغآےئوتاےساچےیہہکفوضرکےل۔
اقص
رافی  :رکبنبفلخ،نسحنبیلع،اربامیہنباخدل،اوبفالئ ّ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درذگررکےنافررظنادنازرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
درذگررکےنافررظنادنازرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1357

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬اب ،حرضت رعوہ ب ٩زیََ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َّ
َّ
ض ُٔ ٨ِ ٣ط
ا ٪إٔث ِ ّ٤ا ک َ َ
ِرسص َُ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜإٔث ِ ّ٤ا َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪أَبِ ٌَ َذ ا٨َّ ٟا ٔ
ُْي ِّ ََ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي أَ َِ ٣زیِ ٔ ٩إَٔ ا ِْ َت َار أَی َ َ
رح َُ ٣ة اہللٔ َت ٌَال َي َٓ َی َِ ٨ت٘ ٔ ُِ ٥هَّلِل ب ٔ َضا
َو َ٣ا اَ ِ ٧ت َ٘ ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٥َ ٠شطٔ إ ٔ ََّ أَ ِ ٪تُ َِ ٨ت َض َ
ک ُِ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب َھاب ،رضحت رعفہ نب زربی ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای
ہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکبجیھبدفاکومںںیمےسیسکاکیوکرکےناکاایتخردایایگوتآپےناؿںیمےسآاسؿوک
اایتخررفامایبجکتہکفہ انگہاکاکؾہنوہاترھپارگفہانگہاک اکؾوہاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبسےسزایدہ دفر ر ےت ےھتافر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپذاتےکےیلیھبکیسکےسااقتنؾںیہنایل۔االہیہکبجاہللیکرحتماتراتریکاجیت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انبَھاب،رضحترعفہنبزربی،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
درذگررکےنافررظنادنازرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1358

راوی ٣ :شذد ،یزیذ ب ٩زریٍ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠اد ٔ ّ٣ا َو ََ ا َِ ٣زأَ ّة َٗ ُّم

دسمد،سیدینبزرعی،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحت اعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبک
ہناخدؾ وک امرا افرہن یہ وعرتوک امرا۔(ویکہکناخدؾ افر وعرتدفونںوکحمؾ وہےت ںیہ افر وکحمؾ رپاہھت ااھٹان ڑبی یہ مک رظیف یک ابت
ےہ)۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
درذگررکےنافررظنادنازرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1359

راوی  :یٌ٘وب ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤ذ بً ٩بذاٟزح ٩٤كٔاوی ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًبذاہلل ب ٩زبيَ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َی ٌِنٔي
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َُّ ٩ٔ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
اٟلَٔاو ٔ ُّی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ض
ابِ َ ٩اٟزُّبَي َِ ٔفٔي َٗ ِؤٟطٔ ُْ ِذ ا َِِ ٌَٔ ٟو َٗا َ ٢أ ُ َٔ ٣ز ٔ َ ٧ب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَأ ِ ُْ َذ ا َِِ ٌَٔ ٟو ٔ ٩ِ ٣أَ ِْ ََل ٔ ٚا٨َّ ٟا ٔ
حِ
وقعیب نب اربامیہ ،دمحم نب دبعارلنمح افطفی ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہلل ےک اراشد ُ ، ،د
الْعَفْ َو ، ،ےک ابرے ںیم رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس آتی ےس مکح دای ایگ ےہ ہک ولوگں ےک االخؼ ںیم ےس وفع
درذگراایتخررکںیل۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،دمحمنبدبعارلنمحافطفی،اشہؾنبرعفہ،رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسحاعمرشتاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
نسحاعمرشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1360

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہً ،بذاٟح٤یذ ح٤اِي ،اً٤ع٣ ،ش٣ ،٥٠رسو ،ٚحرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔذ َی ٌِنٔي ا ِٟحٔ َّ٤اِ ٔ َّي َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
ا ٪أ ٨َّ ٟبي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا بَ َُ َِ ٠ط ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج َّٔ ١
اٟظ ِی ُئ َ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ٣َ ١ا بَا ََُ ُٓ ٢ل َٕ ٪ی ُ٘و َُ ٢و َل٩ِٔ ٜ
َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ ُّ
وَ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا
َی ُ٘و ُ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَٗ َِواَ ٕ ٦ی ُ٘وَ ُٟ
امثعؿنباوبہبیش،دبعادیمحلامحین،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئ ریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس وک یسک آدیم ےس وکیئ انوگار ابت شیپ آیت وت آپ ہی ہن ےتہک ہک الفں وک ایک وہایگ؟ (اس آدیم اک انؾ ہن ےتیل) ہکلب ہی رفامےت
ےھتہکاؿولوگںوکایکوہایگوجاساسرطحےتہکںیہ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،دبعادیمحلامحین،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نسحاعمرشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1361

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہ ،ح٤اد ب ٩زیذ ،س٠ً ٥٠وی

رس َة َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َس ٥ِْ ٠ا َِ٠ٌَ ٟو ٔ ُّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل َد َْ ََ ًََّ ١ي َر ُسو ٔ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َّ
َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ ٠َّ َٗ ٥َ ٠ا یُ َوا ٔجطُ َر ُج َّل فٔي َو ِجضٔطٔ بٔظَ ِی ٕئ
رفة ٕ َوک َ َ
اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ أَثَزُ ُػ ِ َ
ص فٔي اُ ٨ُّ ٟحوَ ٔ ٦و َطض ٔ َذ
َخ َد َٗا ََِ ٟ ٢و أَ َِ ٣زتُ َِ ٥ص َذا أَ َِ ٪ی ِِ ٔش َ ١ذَا ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َس َِِ ٟ ٥ْ ٠ی َص ص َُو ًََ٠و ٔ ًیا ک َ َ
ْکصُ ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ا ٪یُ ِب ٔ ُ
َی ِ َ

ً ٔ َِ ٨ذ ًَذ ِّٔی بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة ًََّ َي ُر ِؤ َی ٔة ا ِٟض ٔ ََل ٔ ٥َِ ٠َٓ ٢یُحٔز ِ َط َضا َد َت ُط

دیبع اہلل نبرمع نبرسیمہ ،امحد نب زدی،ملس ولعی ےتہک ںیہہک رضحت اسن ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک اکی صخش سج رپ زرد
اشنؿ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ومعمؽ اھت ہک آپ سج یسک اک اسانم
رکےت وت اس یک یسک ایسی ابت اکاس ےکاسےنم تہب مک ذترکہ رکےت ےھت وج اےس انوگار وہیت انچہچن بج فہ صخش الچ ایگ وت آپ ےن
رفامای ہک اکش مت اےس مکح دےتی ہک فہ زرد اشنؿ وک اےنپ مسج ےس دوھ داتی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ملس (نج ےس رفاتی رمفی
ےہ)ولعیںیہنےہفہوجنیماھتافراکیرمہبترضحتدعینبارعاةےکاپسرفتیئالہؽےکہلسلسںیموگایہدیوتآپےناس
یکوگایہوبقؽںیہنرفامیئ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،امحدنبزدی،ملسولعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباک ایبؿ
نسحاعمرشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1362

راوی  :نصبًَّ ٩ي ،ابواح٤ذ ،سٔیا ،٪ححاد بَ ٩فآٌہ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو أَ ِح ََ ٤ذ َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد بِ َٔ ٩فُ َ آ َٔؼ َة ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ

ْش بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔيَ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي
ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا بٔ ِ ُ
َّ
َّ
ِک ْیَ ٥وا َِٟٔا ٔجزُ ْ ٌّٔب َٟئ ٔ ْی٥
َغ َ ٔ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َرٓ ٌََا ُظ َجٔ٤ی ٌّا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٌّٔ ٔ ٩ُ ٣
رصننبیلع،اوبادمح،ایفسؿ،اجحجنبرفاہعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکومنمآدیموھبالاھبال(دوھہکاھکےنفاال)افررشفیوہاتےہافرافقسااسنؿدوھہکابزافرہنیمکوہاتےہ۔
رافی  :رصننبیلع،اوبادمح،ایفسؿ،اجحجنبرفاہعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نسحاعمرشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1363

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪ابٜ٨٣ ٩ذر ،حرضت رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ا ِس َتأِذ َََ ٪ر ُج َْ ًََّ ١ي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِِ ُ ٩
 ١ا ِٔ ٌَ ٟظي ََة ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ائ ِ َذُ ٧وا َُ ٟط َٓ َ٤َّ ٠ا َد َْ َ ١أَ ََ َُ َٟ ٪ط ا ِِ َ٘ ٟو ََ٘ َٓ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة یَا
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بٔئ َِص ابِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟظي ََة ٔ أَ ِو بٔئ َِص َر ُج ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََ ٨ِ ٟت َٟطُ ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٢و َٗ ِذ َُِٗ ٠ت َٟطُ َ٣ا َُِٗ ٠ت َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ َ ٪
ض ً ٔ َِ ٨ذ اہللٔ َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ََ ٩ِ ٣و َد ًَ ُط أَ ِو َت َز َٛطُ
رش ا٨َّ ٟا ٔ

ئ ُٓ ِح ٔظطٔ
اض َٔ ِّت َ٘ا ٔ
اُ ٨َّ ٟ

دسمد،ایفسؿ،انبدکنمر ،رضحترعفہ،رضحتاعہشئریضاہلل اعتیلہنعےسرفاتی رکےتںیہہکاوہنں ےنرفامایہکاکیآدیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےنیکااجزتامیگن،آپےنرفامایہکربےاخدناؿاکاٹیبےہایرفامایربےاخدناؿاک
آدیمےہ۔ رھپرفامایہک اےس ااجزتددیف۔ بجفہدالخ وہاوتآپیلصاہلل ہیلعفآہل فملساس ےسرنؾ اتفگریےسشیپآےئ۔ وت

رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامای،ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےسرنؾاتفگریےسشیپ
آےئاحالہکنآپےناس ےکےیلھچکاہکاھت؟آپےن رفامایہکایقتم ےکرفزاہلل اعتیل ےکزندکیدرہجاابتعر ےسبسےسربا
صخشفہوہاگےسجداینںیمولوگںےنوھچڑدایوہاسیکشحفوگیئافردبیقلخےکببس۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،انبدکنمر،رضحترعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نسحاعمرشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1364

راوی ً :باض ًََ٨ی ،اسود بً ٩ا٣ز ،رشیک ،اً٤ع٣ ،حاہذ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یک ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة فٔي َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗاَِ ٟت
َّاض ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َودُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ْ
رشارٔ ا٨َّ ٟا ٔ َّ ی٩
و ٪ا ِّت َ٘ا َئ أَ ِٔ ٟش َ٨تٔض ٔ ِ٥
ْک َُ ٣
َٓ َ٘ا ََ ٢ت ٌِنٔي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة إ ٔ ََّ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
ض أ ٟذ َ یُ ِ َ
ابعس ربنعی ،اوسد نب اعرم ،رشکی ،اشمع ،اجمدہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی دحثی رفاتی
رکےت ںیہ ہک اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ
ریضاہللاعتیلہنع۔ولوگںںیمےسدبرتنیولگفہںیہنجیکمیظعتاؿیکزابونںےسےنچبےکےیلیکاجےئ۔
رافی  :ابعسربنعی،اوسدنباعرم،رشکی،اشمع،اجمدہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

نسحاعمرشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1365

راوی  :اح٤ذ ب٨٣ ٩یٍ ،ابوٗل٣ ،٩بارک ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
یٍ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َٗ َل ٕ ٩أَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ب َار ْک ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َر ُج َّل ا َِ ٟت َ٘ َ ٥أُذُ ََ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
 ١ص َُو َّأ ٟذی یُ َ٨حِّي َرأَ َسطُ َو َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُج َّل أَ َْ َذ ب ٔ َی ٔذظ ٔ َٓتَََ َک یَ َذ ُظ َحتَّي
و ٪اَّ ٟز ُج ُ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠یُ َ٨حِّي َرأِ َسطُ َحتَّي یََ ُٜ
 ١ص َُو َّأ ٟذی َی َذ َُ َی َذ ُظ
و ٪اَّ ٟز ُج ُ
َیَ ُٜ
ادمحنبعینم،اوبنطق،رابرک،اثتب،رضحتاسنریض اہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکفہرفامےتںیہہکںیمےنوکیئآدیم ںیہن
داھکیہکاسےناانپہنمآپےکاکؿرپراھکوہافرآپےناانپرساٹہایلوہ۔اہیںکتہکفیہصخشاانپرساٹہاتاھتےلہپ۔افرںیمےن
وکیئآدیمںیہنداھکیہکاسےنآپاکاہھتڑکپاوہافرآپےناساکاہھتوھچڑدایوہ(ےلہپ)اہیںکتہکفیہوخداانپاہھتڑھچاا ات
اھت۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوبنطق،رابرک،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نسحاعمرشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1366

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زو ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُج َّل ا ِس َتأِذ ََ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔئ َِص أَ ُْو ا ِٔ ٌَ ٟظي ََة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َد َْ َ ١اَ ِ ٧ب َش َم إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ٢
َخ َد ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٤َّ ٟا ا ِس َتأِذ َََِ ٠ُٗ ٪ت بٔئ َِص أَ ُْو ا ِٔ ٌَ ٟظي ََة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َد َْ َ١
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َّ٤َ ٠طُ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اَ ِ ٧ب َش ِل َت إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة إ ٔ َّ ٪اہللَ ََ یُ ٔح ُّب ا َِٟٔاح َٔع ا َِ ٤ُ ٟت َٔ ِّح َع
ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسااجزتامیگنآپےکاپسآےنیک،آپےنرفامایہکربےاخدناؿاکاھبیئےہرھپبجفہدالخوہایگوتآپےن
اشبتش ےس اس اک ابقتسؽ ایک افر اس ےس وگتفگ رفامیئ بج فہ لکن ایگ وت ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اس
ےن آپ ےس ااجزت امیگن وت آپ ےن رفامایہک ربے اخدناؿ اک اھبیئ ےہ افر بج فہدالخ وہایگ وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اےس
اشبتش ےسےلم وت روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیلہنع اہلل اعتیل شحف وگ افر دنگی ابت رکےن
فاےلوکدنسپںیہنرفامات۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشؾفایحاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
رشؾفایحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1367

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬اب ،سا ٥ٟبً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اپ٨ے واٟذ حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ًََّ َي
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠د ًِ ُط َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َیا َئ ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا ٔ٪
َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َوص َُو َیٌ ُٔى أَ َْا ُظ فٔي ا َِ ٟح َیا ٔ

یبنعق،امکل،انبَھاب،اسملنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہک
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااصنر ےک اکی آدیم ےک اپس ےس ذگرے وج اےنپ اھبیئ وک ایح ےک ابرے ںیم تحیصن رک راہ اھت وت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےساساحؽںیموھچڑدفویکہکنایحاامیؿاکاکیہبعشےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،انبَھاب،اسملنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رشؾفایحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1368

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ،اسحا ٚب ٩سویذ ،ابوٗتادہ

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َوث َ َّ ٥بُظَ يَُِ بِ ُ٩
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي َٗ َتا َد َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٤ِٔ ً ٍَ ٣ز َ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ٌَِ ٛبٕ َٓ َح َّذ َث ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح َیا ُئ َْي ِ َْ ک ُ ُُّ ٠ط أَ ِو َٗا َ ٢ا َِ ٟح َیا ُئ ک ُ ُُّ ٠ط َْي ِ َْ
َٓ َ٘ا َ ٢بُظَ يَُِ بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ إَّٔ٧ا َ٧ح ٔ ُذ فٔي َب ٌِ ٔف ا ِلُٜت ُٔب أَ َُّ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َسٜٔی َّ ٨ة َو َو َٗ ّارا َو ُٔ ٨ِ ٣ط َؿ ٌِّٔا َٓأ َ ًَا َد ً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِ ٟحذ َ
ٔیث َوأَ ًَا َد بُظَ ي ِ َْ
ک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وتُ َح ِّذثُنٔي
ٔب ً َِٔ ٤زا َُ ٪حتَّي ا ِح َ٤ز َِّت ًَ ِی َ٨ا ُظ َو َٗا َ ٢أَ ََ أ ُ َرأِي أ ُ َح ِّذث ُ َ
ا ََِ َ َٟل ََٗ ٦ا ََِ َٓ ٢ـ َ

ک َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا أَبَا َ ُ ٧ح ِی ٕذ إٔیطٕ إٔیطٔ
ًَ ُِٛ ٩تُب ٔ َ

امیلسؿنبرحب،امحد،ااحسؼنبوسدی،اوباتقدہرفامےت ںیہہکمہرضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتیلہنعےکاپسےھتفاہںرپ
س ری ریض اہلل اعتیل ہنع نب بعک یھب وموجد ےھت ،وت رضحت رمعاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکایحءبسیکبسریخیہےہوتس رینببعکےنرفامای ہکمہےنضعببتکںیماپایےہہکضعبرشؾاانیمطؿفاقر
یکفہجےسوہیتےہافریھبکرشؾزمکفرییکفہجےس،وترمعاؿنبنیصحےندفابرہیہیدحثیایبؿیکرھپس ریےنفیہابتدفابرہ
یہک۔رفایےتہکںیہہکرضحترمعاؿنبنیصحانبضغکوہےئگاہیںکتہکاؿیکآںیھکنالؽوہںیئگافراوہنںےنرفامایہکایک

متد ےتھکںیہنہکںیممتےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدحثیایبؿرکاتوہںافرمتھجمےساینپبتکیکابترکرےہوہ۔
رافیےتہکںیہہکمہےناہکہکاےاوبدیجن(تینکےہرمعاؿنبنیصح)سبرکاجےیئرکاجےیئ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحد،ااحسؼنبوسدی،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رشؾفایحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1369

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،حرضت ربعي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩رحاغ ،حرضت ابو٣شٌود رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

غ ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٣ش ٌُود ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
رحا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّي بِ َٔ ٔ ٩

اض َٔ َ ٩ِ ٣لَکٔ ٦ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔاْلِ ُول َي إٔذَا َ ٥َِ ٟت ِش َتحٔ َٓآ ٌَِ ِ٣َ ١ا ٔطئ َِت
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٤َّ ٣ٔ ٪ا أَ ِد َر َک اُ ٨َّ ٟ

دبعاہللنبہملسم،ہبعش،وصنمر،رضحترہ یریضاہللاعتیلہنعنبرحاش،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےت
ںیہہکا وہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولوگںوکاسہقباایبنءیکوجابںیتیلمںیہاؿںیمہیےہہک بج
متںیمےسایحمتخوہاجےئوتوجاچوہرکف۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،ہبعش،وصنمر،رضحترہ یریضاہللاعتیلہنعنبرحاش،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخشاالخیقاکایبؿ

ابب  :ادباکایبؿ
وخشاالخیقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1370

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ،یٌ٘وب اس٨ٜذراِي٤ً ،زو٣ ،ل٠ب ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب َی ٌِنٔي ِاْل ٔ ِس ََ ٨ِ ٜذ َراِ ٔ َّي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرح ََٔ ٤ضا اہللُ َٗاَِ ٟت
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َی ٌِ ُ٘ ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ َٟ ٩َ ٣ی ِذرٔ ُک ب ٔ ُح ِش ُٔٔ٘٠ُْ ٩طٔ َد َر َج َة اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥ا َِ٘ ٟائ ٔٔ٥
ہبیتقنبدیعس،وقعیبادنکسراین،رمعف،بلطم،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع رفامیت ںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ومنم آدیم اےنپ اٰیلع االخؼ ےس اسرے دؿ ےک رفزہ دار افر اسری رات ےک دجہت ذگار اک درہج
احلصرکا اتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبادنکسراین،رمعف،بلطم،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخشاالخیقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1371

راوی  :ابووٟیذ كیاٟسي ،حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ابٛ ٩ثيَ ،طٌبہٗ ،اس ٥ب ٩ابوبزہً ،لاء ٛیخاراِي ،ا ٦درداء ،حرضت ابواٟذرداء
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیذٔ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َو َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗاََ َح َّذث َ َ٨ا ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔي بَزَّ َة ًَ ِ٩

ئ ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
ًَ َلا ٕئ ا ِل َِ ٜی َخ َاراِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أ ُ َِّّ ٦
 ١فٔي
اٟذ ِر َدا ٔ
اٟذ ِر َدا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ أَ ِث َ٘ ُ
ا ِٔ٤ٟیزَا ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ح ِش ٔ ٩ا ُِ ٟخَٗ ٙٔ ُ٠ا َ ٢أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔذ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
وب َوص َُو
ائ ا ِل َِ ٜی َخ َاراِ ٔ َّي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩ی ٌِ ُ٘ َ

َْا ُ ٢إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ُی َ٘ا ُِ َٛ ٢ی َخ َاراِ ٔ ٌّي َو َِ ٛو َْ َاراِ ٔ ٌّي

اوبفدیلایطیسل،صفحنبرمع،انبریثک،ہبعش،اقمسنباوبزبہ،اطعءکراین،اؾدرداء،رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتیلہنعیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایزیماؿاامعؽںیمنسحاالخؼےسزایدہاھبریزیچوکیئںیہن۔
رافی  :اوبفدیل ایطیسل ،صفح نب رمع ،انب ریثک ،ہبعش ،اقمس نب اوبزبہ ،اطعء کراین ،اؾ درداء ،رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخشاالخیقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1372

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩ث٤ا ٪د٣ظقي ابوج٤ا٫ز ،ابوٌٛب ایوب ب٣ ٩ح٤ذسٌذی ،س٠امی ٪حبیب ٣حاربي ،حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

اِّ ٪
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َّ
اٟش ٌِذ ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ُسََ ِ ٠امی ُ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي أَبُو ا َِ ٟح َ٤اصٔز ٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَِ ٛبٕ أَ ُّی ُ
بِ َُ ٩حبٔیبٕ ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َزً ْٔی ٥بٔب َ ِی ٕت فٔي َربَ ٔف ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟت َز َک
ا٣َ ٪ازٔ ّحا َوبٔب َ ِی ٕت ف ٔي أَ ًَِّ َي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟح َّش َُ َ٘ ُ٠ُْ ٩ط
أ ٣ُ ٪حً٘ا َوبٔب َ ِی ٕت فٔي َو َس ٔم ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟت َز َک ا ِل َٔ ٜذ َب َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا َِ ٔ٤ٟزا َئ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
دمحمنبامثعؿدیقشماوبامجرھ،اوببعکاویب نبدمحمدعسی،امیلسؿبیبحاحمریب،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک تنج ےک ارطاػ ںیم اکیرھگ اک اضنم وہں وج قح رپ وہےن ےک ابفوجد ڑگھجا وھچڑ
دے افر اس صخش ےک ےیل وج ذماؼ فزماح ںیم یھب وھجٹ وبانل وھچڑ دے۔ تنج ےک ف ط ںیم اکی رھگ اک اضنم وہں ،افر اس

صخشےکےیلوجایلعاالخؼاکامکلوہ،ایلعتنجںیماکیاکمؿاکاضنموہں۔
رافی  :دمحمنبامثعؿدیقشماوبامجرھ،اوببعکاویبنبدمحمدعسی،امیلسؿبیبحاحمریب،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخشاالخیقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1373

راوی  :ابوبْکً ،ث٤ا ،٪وٛیٍ ،سٔیاٌ٣ ،٪بذ بْ ٩اٟذ ،حرضت حارثہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩وہب

اَ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٩حارٔثَ َة ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِْکٕ َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪ابِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ا َِ ٟح َّو ُاي َو ََ ا َِ ٟح ٌِوَ ز ٔ ُّی َٗا ََ ٢وا َِ ٟح َّو ُاي ا ُِ ٔ ٠َِ ٟ
یى ا َُِّ ٟٔى
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ِذ ُْ ُ
اوبرکب ،امثعؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعم نب اخدل ،رضحت احرہث ریض اہلل اعتیل ہنع نب فبہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکتنجںیم دبقلخفدباحلظافررغمفرفربکتم صخشدالخںیہنوہاگ۔وجاظےتہکںیہاسصخشوکوجااہتندرہجاکدبقلخ
افردباحلظوہ۔
رافی  :اوبرکب،امثعؿ،فعیک،ایفسؿ،دبعمنباخدل،رضحتاحرہثریضاہللاعتیلہنعنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فلتخمابوتںںیمڑبایئافرڑبںیکھامرےنیکرکاتہ
ابب  :ادباکایبؿ

فلتخمابوتںںیمڑبایئافرڑبںیکھامرےنیکرکاتہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1374

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
رعاب ٔ ٌّي ًََّ َي َٗ ٌُود ٕ َُ ٟط
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ُئ ََ ُت ِش َب َُ َٓ ٙحا َئ أ ِ َ
َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ح ٌَّ ًََّ ٙي اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ک َط ََّ ًََّ ٙي أَ ِػ َح ٔ
رعاب ٔ ُّي َٓ َٜأ َ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ٓ ََشا َب َ٘ َضا ٓ ََش َب َ٘ َضا اْلِ ِ َ
اٟذَ ِ ٧یا إ ٔ ََّ َو َؿ ٌَطُ
أَ ِ ََ ٪یَ ِز َٓ ٍَ َط ِیئّا ُّٔ ٩ِ ٣
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک (روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی افینٹن)
ابضعء دفڑ ںیم اس ےس وکیئ افٹن تقبس ںیہن ےل اجاتکس اھت ،اکی ابر اکی داہییت آای اےنپ اکی ونرمع افٹن رپ وسار وہرک افرابضعء
ےس دفڑ اک اقمہلب ایک وت فہ آےگ لکن ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی انوگار ذگرا افر آپ ےن رفامای ہک اہلل اعتیل یسک زیچ وک
دنلبیاطعںیہنرفامےت رگہیہکاےساچینرکدےتیںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
فلتخمابوتںںیمڑبایئافرڑبںیکھامرےنیکرکاتہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1375

راوی  :نٔیَّي ،ز٫يَ ،ح٤یذ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْذ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪حً٘ا ًََّ َي اہللٔ

اٟذَ ِ ٧یا إ ٔ ََّ َو َؿ ٌَ ُط
ًَزَّ َو َج َّ ١أَ َِ ََ ٪ی ِز َت ٔٔ ٍَ َط ِی ْئ ُّٔ ٩ِ ٣
بف
یلی ،زریہ ،دیم ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس دنس ےس یہی ہصق رمفی ےہ روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ،اس
ںیمہیےہہکآپےنرفامایہکاہللداینںیماسزیچوکوجداینںیمتہبافیچنوہاجےئاچینرضفررکےتںیہ۔
بف
رافی  :یلی،زریھ ،دیم،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچولپیسفوخاشدمیکربایئاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اچولپیسفوخاشدمیکربایئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1376

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤ا٦

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢جا َئ َر ُج َْٓ ١أَثِن َي ًََّ َي
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٪فٔي َو ِجضٔطٔ َٓأ َ َْ َذ ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذادُ بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َود ٔتُ َزا ّبا َٓ َح َثا فٔي َو ِجضٔطٔ َو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٟٔ٘یت ُِ٥
ًُ ِث ََ ٤
اب
ا َِّ ٤َ ٟذاح ٔي َن َٓا ِح ُثوا فٔي ُو ُجوص ٔض ٔ ِ ٥اٟتُّ ََ َ
اوبرکبنباوبہبیش،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،رامؾےتہکںیہہکاکیصخشآایافراسےنرضحتامثعؿریضاہللاعتیلہنعیکاؿ
ےک ہنم رپ رعتفی رکان رشفع رکدی۔ وت دقماد نب االوسد ےن اکی یھٹم یٹم ااھٹیئ افر اس ےک رہچے رپ د کنی دی افر رفامای ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتہنمرپرعتفیرکےنفاولںےسولموتاؿےکرہچفںرپیٹمڈاؽدایرکف۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،رامؾ

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

ابب  :ادباکایبؿ
اچولپیسفوخاشدمیکربایئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1377

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،ابوط٬ابْ ،اٟذ حذاء ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ابي بْکہ

َ
ْک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَثِن َي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
اب ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ٔ
ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔي بَ ِ َ

ک ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔذَا ََ ٣ذ َح أَ َح ُذ ُ٥ِ ٛ
ًََّ َي َر ُج َٕ ٨ِ ٔ ً ١ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َٗ َل ٌِ َت ًَُ َٙ ُ٨ػاح ٔب ٔ َ
َػاح َٔبطُ ََ ََ ٣حا ََ ٟة ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١إِِّٔي أَ ِح ٔشبُطُ َ٤َ ٛا یُزٔی ُذ أَ َِ ٪ی ُ٘و ََ ٢و ََ أ ُ َزِّٛیطٔ ًََّ َي اہللٔ
ادمحنبویسن،اوبَھاب ،اخدلذحاء،رضحتدبعارلنمح نبایب رکبہ اےنپفادل ےسرفاتیرکےت ںیہہک اکی آدیم ےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنماکیافرآدیمیکرعتفییکوتآپےنرفامایہکوتےناےنپاسیھتیکرگدؿاکٹدینیترمہبتہی
رفامایبجمتںیمےسوکیئآدیماےنپدفتسیکرعتفیرکاناچےہوتویںےہکہکںیماےسااسیاتھجمسوہںشیجفہانہکاچاتہےہےہکافر
ہیےہکہکںیماہللاعتیلرپیسکوکاپکںیہناتہک۔
رافی  :ادمحنبویسن،اوبَھاب،اخدلذحاء،رضحتدبعارلنمحنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اچولپیسفوخاشدمیکربایئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1378

راوی ٣ :شذد ،بْشا بٔ٣ ٩ـ ،١ابو٣ش٤٠ہ سٌیذ ب ٩یزیذ ،ابونرضہْ٣ ،طٖ بً ٩بذاہلل

ْط ٕ
ٖ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رض َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ْش َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا بٔ ِ ْ
یذ ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
أَبٔي اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت فٔي َو ِٓ ٔذ بَنٔي ًَا ٔ٣ز ٕإلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا أََ ِ ٧ت َس ِّی ُذَ ٧ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟش ِّی ُذ اہللُ َت َب َار َک َو َت ٌَال َي

ُٗ ِ٨َ ٠ا َوأَٓ َِـ٨َ ُ٠ا ٓ َِـ َّل َوأَ ًِوَ ُ٨َ ٤ا ك َ ِو َّ َٓ َ٘ا َُٗ ٢وُٟوا بٔ َ٘ ِولٔ ٥ِ ُٜأَ ِو َب ٌِ ٔف َٗ ِولَٔ ٥ِ ُٜو ََ َی ِش َت ِحزٔیَ ََّّ ٥ِ ُٜ٨
اٟظ ِی َلا ُ٪

دسمد ،رشبا نب لضفم ،اوبہملسم دیعس نب سیدی ،اوبرضنہ ،رطمػ نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن رفامای ہک ینب اعرم ےک فدف
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایگسپمہےناہکہکآپرامرےرسدارںیہوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک رسدار وت اہلل اعتیل ںیہ وت مہ ےن اہک ہک آپ مہ ںیم الضف ںیہ افر ڑبے ںیہ دراجت ےک اابتعر ےس۔ آپ ےن رفامای ہک اینپ
ابتوہکایرفامایہکاینپابتںیمےسھچکوہکافراطیشؿاہمتریزابؿوکفلیکہنرکےل۔
رافی  :دسمد،رشبانبلضفم،اوبہملسمدیعسنبسیدی،اوبرضنہ،رطمػنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنیماکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
رنیماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1379

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،یو٧ص ،ح٤یذ ،حش ،٩حرضت ًبذاہلل ب ١ِٔ٣ ٩رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َوحُ َِ ٤ی ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َرٓ ْٔی ٙیُ ٔح ُّب اِّ ٟزٓ ََِ ٙوی ٌُِ ٔلی ًََِ ٠یطٔ َ٣ا ََ ی ٌُِ ٔلی ًََّ َي ا ِٕٔ ٨ِ ٌُ ٟ

ومیسنباامسلیع،امحد،ویسن  ،دیم،نسح،رضحتدبعاہلل نبلفغمریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل رنؾ ںیہ افر رنیم وک دنسپ رفامےت ںیہ افر رنؾ وخیئ رپ وج وثاب اطع رفامےت ںیہ فہ دنت وخیئ رپ ںیہن
رفامےت۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،ویسن ،دیم،نسح،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رنیماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1380

راوی ً :ث٤ا ،٪ابوبْک ،ابوطیبہ٣ ،ح٤ذ ب ٩ػباح بزارٔ ،حرضت ٘٣ذا ٦ب ٩رشیح

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وأَبُو بَ ِْکٕ ابِ َ٨ا أَبٔي َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َٗاُٟوا َح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ
یک ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِب ُذو إلٔ َي َص ٔذظ ٔاِّ ٟت ََل َٔ َوإُٔ َّ ٧ط أَ َرا َد ا َِ ٟب َذا َو َة
َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟب َذا َوة ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ک َ َ
ََّ ٣ز ّة َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َ َّي َ٧ا َٗ ّة َُّ َ ٣
َح َّ ٣ة ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َذ َٗ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢لٔي یَا ًَائٔظَ ُة ِار ُٓقٔي َٓإ ٔ َّ ٪اِّ ٟزٓ ََِ ٥َِ ٟ ٙی ٩ِ ُٜفٔي َط ِی ٕئ َٗ ُّم إ ٔ ََّ َزاُ َ ٧ط َو ََ ُ ٧ز ٔ ََ
َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗ ُّم إ ٔ ََّ َطاُ َ ٧ط َٗا َ ٢ابِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ فٔي َحذٔیثٔطٔ َُّ َ ٣
َح َْ ٣ة َی ٌِنٔي  ٥َِ ٟتُ ِز َِ ٛب

امثعؿ ،اوبرکب ،اوبہبیش ،دمحم نب ابصح زبا ِر ،رضحت دقماؾ نب رشحی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسلگنجاجےنےکابرےںیموپاھچ وتاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسلگنج
ںیم اجای رکےت ےھت اؿ انولں یک رطػ افر اکی رمہبت آپ ےن لگنج ںیم اجےن اک ارادہ رفامای وت ریمے اپس اکی ایسی افینٹن یجیھب
سجرپایھبکتوساریںیہنیکیئگیھت۔زوکاةےکافوٹنںںیمےسافرھجمےسرفامایہکاےاعہشئریضاہللاعتیلہنعرنیمرباترکف
ہکرنیمیھبکیھبیسکزیچںیمںیہنوہیت رگہیہکاےس زمنیرکد یتافرسجزیچےسرنیماکنؽدیاجیتےہوتاےس بیعداررکد یت
ےہ۔دمحمنباابصلحےناینپدحثیںیمرحممةےکینعماتبےئہکفہافینٹنسجرپوساریہنیکیئگ۔

رافی  :امثعؿ،اوبرکب،اوبہبیش،دمحمنبابصحزبا ِر،رضحتدقماؾنبرشحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رنیماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1381

راوی  :ابو بْک طیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،وٛیٍ ،اً٤ع ،تی ،٥٤س٤٠ہً ،بذاٟزح ٩٤ب ،١٫ ٩حرضت جزیز

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح ُ ٦ا َِ ٟخي ِ ََ ک ُ َُّ ٠ط
َح ُ ٦اِّ ٟزٓ َِ ٙیُ ِ َ
َجزٔیز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یُ ِ َ
اوبرکبہبیش،اوباعمفہی،فعیک،اشمع، ،مم،ہملس،دبعارلنمحنبلھ،رضحترجریرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکوجصخشرنیمےسرحمفؾرکدایایگفہاسریریخےسرحمفؾرکدایایگ۔
رافی  :اوبرکبہبیش،اوباعمفہی،فعیک،اشمع، ،مم،ہملس،دبعارلنمحنبلھ،رضحترجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رنیماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1382

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤ذ ػبا حًٔ ،اً ،٪بذاٟواحذ ،س٠امی ،٪اً٤ع٣ ،اٟک ب ٩حارث ،اً٤ع ،حرضت ٣ؼٌب ب ٩سٌذ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ٩
ا َِ ٟحارٔ ٔ
وِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َو ََ أَ ًِ٤َُ ٠طُ إ ٔ ََّ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
ِک َ
ث َٗا َ ٢اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َو َٗ ِذ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُض َِ ٥ی ِذ ُ ُ
َّ
َخة ٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اُّ ٟت َؤ َدةُ فٔي کَُ ِّ١ط ِی ٕئ إَٔ فٔي ًَ َِ ١ٔ ٤اْل ٔ َ

نسحنبدمحمابصح،افعؿ،دبعاولادح،امیلسؿ،اشمع،امکلنباحرث،اشمع،رضحتبعصمنبدعساےنپفادلےسرفاتیرکےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرہزیچاکؾںیموکسؿفاانیمطؿرضفریےہوساےئاامعؽآرختےک۔
رافی  :نسحنبدمحمابصح،افعؿ،دبعاولادح،امیلسؿ،اشمع،امکلنباحرث،اشمع،رضحتبعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یکیناکرکشادارکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
یکیناکرکشادارکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1383

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ربعي ب٣ ٩ش٣ ،٥٠ح٤ذ ب ٩زیاد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩زٔیَاد ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اض
ْک اَ ٨َّ ٟ
ْک اہللَ ََ ََ ٩ِ ٣ی ِظ ُ ُ
َٗا ََ ََ ٢ی ِظ ُ ُ
ملسم نب اربامیہ ،رہ ی نب ملسم ،دمحم نب زاید ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےتںیہہکآپےنرفامایہکفہصخشاہللاکرکشذگارںیہنوہاتکسوجدنبفںاکرکشذگارہنوہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،رہ ینبملسم،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
یکیناکرکشادارکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1384

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ثابت ،حرضت ا٧ص

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ار بٔاْلِ َ ِجز ٔ
یَٗ ٩اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َذ َص َب ِت اْلِ َ ِن َؼ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ک ُ ِّ٠طٔ َٗا َ٣َ ََ ٢ا َد ًَ ِوتُ ِ ٥اہللَ َُ ٟض َِ ٥وأَث ِ َِ ٨یت َُِِ ٠ًَ ٥یض ٔ ِ٥
ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،رضحتاسنرفامےتںیہہکاہمرجنیاحصہبریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس اسراارجفوثابوت ااصنرےلاڑےآپ ےنرفامایہک ںیہن بجمتاؿےک ےیل داعےئریخ رکےت روہ ےگاہلل ےسافر اؿ
یکرعتفیرکےتروہےگ۔(ںیہمتیھبارجےلماگ)
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یکیناکرکشادارکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1385

راوی ٣ :شذد ،بْش٤ً ،ارہ بً ٩زیہ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْش َح َّذثَنٔي ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُُ ٩زٔیَّ َة َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١ومٔي ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ْ

َِ
ِ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أ ُ ًِ ٔل َی ًَ َل ّ
ْک ُظ َو ََ َٛ ٩ِ ٣ت َُ ٤ط
ائ ٓ ََو َج َذ ََِٓ ٠ی ِحز ٔبٔطٔ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِذ َٓ ُِ ٠یث ٔن بٔطٔ َٓ َ ٩ِ ٤أثن َي بٔطٔ َٓ َ٘ ِذ َط َ َ

١
رش ِحبٔی ُ
رف ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ َی ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
رش ِحبٔی ََ ٩ِ ًَ ١جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو ُ َ
وب ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ َِ ُ ٩
َٓ َ٘ ِذ ََ َ ٛ
ِکصُو ُظ َٓ ٥َِ ٠ی َُش ُّ٤و ُظ
َی ٌِنٔي َر ُج َّل ِٔ َٗ ٩ِ ٣ومٔي َٛأَُ َّ ٧ض ِٔ َ ٥
دسمد،رشب،امعرہنبزعہی،رضحتاجربریض اہللاعتیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک سج صخش وک وکیئ ہیطع ےلم وت ارگ اس ےک اپس فتعس وہ وت اس دہہی اک دبہل دے افر ارگ فتعس ہن وہ وت اس یک
رعتفیرکدےارگاسیکرعتفیہنیکافراسیکالھبیئوکاپھچایوتاسےنانرکشییک۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکییحی
نباویبےنامعرہنبوزہینعرشلیجنعاجربےکرطقیےسایبؿایکےہ۔
رافی  :دسمد،رشب،امعرہنبزعہی،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یکیناکرکشادارکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1386

راوی ً :بذاہلل ب ٩جزاح ،جزیز ،اً٤ع ،سٔیا ،٪حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
رف ُظ
ْک ُظ َوإ ٔ َِ َٛ ٪ت َُ ٤ط َٓ َ٘ ِذ ََ َ ٛ
أُبَِّ ٔ َي بَ ََل ّئ ٓ ََذ َ َ
ِک ُظ َٓ َ٘ ِذ َط َ َ
دبعاہللنبرجاح،رجری،اشمع،ایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہک
آپ ےن رفامایہک سج صخش وک وکیئ دہہیےلم افرفہاس اک ذترکہرکے دفرسفں ےک اسےنم وتاس ےناسیکرکش ذگارییک افر ارگ
اسےناسدہہیوکاپھچایوتاسےنانرکشییک۔

رافی  :دبعاہللنبرجاح،رجری،اشمع،ایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راوتسںںیمےنھٹیباکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
راوتسںںیمےنھٹیباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1387

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بذاٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤ذ ب ٩زیذ ،اب٣ ٩شً ،٥٠لاء ب ٩یشار ،حرضت ابوسٌیذ اٟخذری رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِ ٩زیِ ٕذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
اْٟط َٗا ٔ
ت َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ب ُ َّذ َ٨َ ٟا
َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛوا ُِ ٟحَ ُ٠
وض ب ٔ ُّ ُ
اْٟط َیَ ٙح َّ٘ ُط َٗاُٟوا َو َ٣ا َح ُّٙ
َٔ ٣َ ٩ِ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َ َ ٧ت َح َّذ ُث ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪أَبَ ِیت َُِٓ ٥أ َ ًِ ُلوا َّ ٔ
ٕ اْلِ َذَی َو َر ُّد َّ
اٟش ََلَ ٔ ٦واْلِ َ ِ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
ْک
وٖ َواِ ٨َّ ٟه ُي ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
ی ٙیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََُّ ُ ٢ف ا َِ ٟب َ ٔ
اْٟط ٔ
َّ ٔ
ص َو َُّ ٛ
دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،انبدمحمنبزدی،انبملسم،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسادخلریریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای راوتسں ںیم ےنھٹیب ےس ےتچب روہ ،احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے ےیل وت اینپ اینپ وہگجں رپ ھٹیب رک وگتفگ رکےن ےک العفہ وکیئ اچرہ اکر ںیہن؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکارگمتااکنررکےتوہ۔وترھپراہتساکقحایک ےہ؟ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایہکاگنہ یچینرانھکافر
فیلکتاچنہپےنےسابزرانہ،السؾاکوجابدانیافرارمابرعملفػافریہننعارکنملرکےترانہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،انبدمحمنبزدی،انبملسم،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسادخلریریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
راوتسںںیمےنھٹیباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1388

راوی ٣ :شذد ،بْش ،اب٣ ٩ـً ،١بذاٟزح ،٩٤اسحا ،ٚسٌیذ ََ٘٣ی ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْش َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا بٔ ِ ْ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗا ََ ٢وإ ٔ ِر َطادُ َّ
اٟشبٔی ٔ١
دسمد ،رشب ،انب لضم ،دبعارلنمح ،ااحسؼ ،دیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسایسذموکرہابالفاہعقںیماراشدالیبسلاکیھبذرکرکےتںیہ۔
رافی  :دسمد،رشب،انبلضم،دبعارلنمح،ااحسؼ،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راوتسںںیمےنھٹیباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1389

راوی  :حش ٩بً ٩یسي٧ ،یشابوری ،اب٣ ٩بارک ،جزیزْ ،از ،٦اسحا ٚب ٩سویذ ،اب ٩ححيَ ًذری ،حرضت ً٤ز بْ ٩لاب

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٔ ً ٩یسي اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ َِْ َ َََ٧ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩حُ َحي َِ ٕ
وٖ َو َت ِض ُذوا
اب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َص ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗا ََ ٢و ُتِٔی ُثوا ا ُِ ٠ِ ٤َ ٟض َ
ا َِ ٌَ ٟذو ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ

َّ
اٟـا َّ٢
نسح نبیسیع،شینوبری ،انبرابرک،رجری،اخزؾ،ااحسؼ نبوسدی،انب ریجحدعری ،رضحترمعریضاہللاعتیل ہنع نباطخبےس
یہیہصقرمفیےہہکاسااضہفےکاسھتہکآپےنرفامایہکم تبیزدہیکدمدرکفافرراہمگرکدہوکراہداھکایرکف۔
رافی  :نسحنبیسیع،شینوبری،انبرابرک،رجری،اخزؾ،ااحسؼنبوسدی،انبریجحدعری،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راوتسںںیمےنھٹیباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1390

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسيٛ ،ثيَ بً ٩بیذ ،ابً ٩یسي ،ح٤یذ حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي ب ٔ َّٔ ٩
اٟلبَّا َٔ َو َٛثٔيَُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُٗ ٪ا َ ٢ابِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْذ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
ک َحا َج ّة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َیا أََُ ُٓ َّ٦ل ٕ٪
َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔي إَِٔ ٟی َ
ا ِجٔ ٔ ٠سي فٔي أَ ِّی َ َ ٧واحٔي ِّ
اٟشٔ َٜک ٔطئِتٔ َحتَّي أَ ِجَ ٔ ٠ص إَِٔ ٟی ٔک َٗا ََ َٓ ٢حََ ٠ش ِت َٓ َحََ ٠ص أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَِٔ ٟی َضا َحتَّي
ِک ابِ َُٔ ً ٩یسي َحتَّي َٗ َـ ِت َحا َج َت َضا و َٗا ََٛ ٢ثٔي َْ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕذ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َٗ َـ ِت َحا َج َت َضا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ
دمحم نب یسیع ،ریثک نب دیبع ،انب یسیع  ،دیم رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
اکیوعرتآیئافرےنہکیگلہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمآپےسھچکاکؾےہآپےنرفامایہکاےاؾالفںیسک یل
ےک ارطاػ ںیم اہجں اچےہ وت ھٹیب اج اہیں کت ہک ںیم یھب ریتے اپس ھٹیب اجؤں فہ وعرت فاہں اج رک ھٹیب یئگ افر وضحر ارکؾ یلص
اہللہیلعفآہلفملسیھباس ےکاپسھٹیب ےئگافراسیک رضفرتوکوپرارکدایانبٰیسیع ےناینپرفاتی ںیمرضفرت وپریرکےن اک
ذرکںیہنایکافرریثکنب دیمےنذرکایکےہ۔

رافی  :دمحمنبیسیع،ریثکنبدیبع،انبیسیع ،دیمرضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راوتسںںیمےنھٹیباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1391

راوی ً :ث٤ا ،٪ب ٩ابوطیبہ ،یزیذ٫ ،ارو ،٪ح٤اد ،س٤٠ہ ،ثابت٤٘٠ً ،ہ ،حرضت ا٧ص

ا ٪فٔي ًَ َِ٘ ٔ ٠ضا
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ک َ َ
ار َ
َط ِی ْئ ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ
امثعؿ ،نب اوبہبیش ،سیدی ،اھرفؿ ،امحد ،ہملس ،اثتب ،ؼقلما ،رضحت اسن اس دحثی ےک ابرے ںیم رفامےت ںیہ ہک اس وعرت یک
لقعںیمھچکوتفراھت۔
رافی  :امثعؿ،نباوبہبیش،سیدی،اھرفؿ،امحد،ہملس،اثتب،ہمقلع،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سلجمںیماشکدہوہرکانھٹیب
ابب  :ادباکایبؿ
سلجمںیماشکدہوہرکانھٹیب

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1392

راوی ٨ٌٗ :بيً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩ابو٣واً ،٢بذاٟزح ،٩٤ب ٩ابوً٤زہ ،انؼاری ،حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔي ا َِ ٤َ ٟوا ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٢بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی

َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُْ ٢يَُِ ا َِ ٤َ ٟحأ ٔ ٟص أَ ِو َس ٌُ َضا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ص َُو ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
یبنعق،دبعارلنمحنباوبوماؽ،دبعارلنمح،نباوبرمعہ،ااصنری،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیم ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک رتہبنی اجم س فہ ںیہ وج اشکدہ وہں۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک
دبعارلنمحنبایبرمعہاالاصنریاکوپراانؾدبعارلنمحنبرمعفنبرمعہاالاصنریےہ۔
رافی  :یبنعق،دبعارلنمحنباوبوماؽ،دبعارلنمح،نباوبرمعہ،ااصنری،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سلجمںیماشکدہوہرکےنھٹیباکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
سلجمںیماشکدہوہرکےنھٹیباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1393

راوی  :اب ٩رسح٣ ،خ٠ذ بْ ٩اٟذ ،سٔیا٣ ،٪ح٤ذ ب ٩اٜ٨٤ٟذر

اٟرسحٔ َو َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ََ ٩ِ ٣س ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ا ٪أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛفٔي َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َو َٗا َِ ٣َ ٢خَْ ٠ذ فٔي ا َِِ ٟٔی ٔئ َٓ َََ٘ ٠ؽ ًَ ُِ ٨ط ِّ
اٟو َُّ ١و َػا َر
َی ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ

َب ٌِ ُـ ُط فٔي َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َو َب ٌِ ُـطُ فٔي ِّ
اٟوَِ ٠َٓ ِّ١ی ُ٘ ِ٥

انب رسح ،دلخم نب اخدل ،ایفسؿ ،دمحم نب ادکنملر رفامےت ںیہ ہک ےھجم اس صخش ےن ایبؿ ایک ہک سج ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتیلہنع ےسانسےہہکفہرفامےتےھتہکاوبااقلمس یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک بجمتںیم ےسوکیئ دوھپ ںیماھٹیبوہ رھپ
اسہی اس رپ آاجےئ افر اس اک ھچک ہصح دبؿ دوھپ ںیم وہ افر ھچک اسہی ںیم وت اےس اچےیہ ہک اس ہگج ےس اھٹ ڑھکا وہ۔ (ہی یہن
اتدیکیںیہنہکلبیبطاابتعرےسےہ)۔
رافی  :انبرسح،دلخمنباخدل،ایفسؿ،دمحمنبادکنملر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
سلجمںیماشکدہوہرکےنھٹیباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1394

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،اس٤اًیٗ ،١یص اپ٨ے واٟذ حاز٦

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َٗ ِی ْص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َجا َئ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َی ِخ ُل ُب َٓ َ٘ َا ٦فٔي َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُحوِّ َ ٢إلٔ َي ِّ
اٟوِّ١
دسمد،ییحی،اامسلیع،سیقاےنپفادلاحزؾےسرفاتیرکےتںیہفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئہکبجوضحرارکؾ
ہبطخدےرےہےھتوتفہدوھپںیمیہ ڑھکےوہےئگوتآپاںیہنفاہںےسےنٹہاکمکحدایانچہچنفہدوھپےساسہیںیمآےئگ۔
رافی  :دسمد،ییحی،اامسلیع،سیقاےنپفادلاحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےقلحانبرکانھٹیب

ابب  :ادباکایبؿ
ےقلحانبرکانھٹیب

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1395

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،اً٤ع٣ ،شیب ب ٩رآٍ ،ت٤ی ٥بَ ٩طٓہ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩س٤زہ

َط َٓ َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ا َِ ٤ُ ٟشی ُِّب بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ َ ٩
ی٩
َد َْ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َذ َوص ُِ ٥حَٔ٘ َٓ َْٙ ٠ا َ٣َ ٢الٔي أَ َرا ُٔ ً ٥ِ ٛز ٔ َ
دسمد،ییحی،اشمع،بیسمنبراعف،میمتنبرطہف،رضحتاجرب ریضاہللاعتیلہنعنبرمسہرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
دجسمںیمدالخوہےئوتاحصہبرکاؾریضاہللاعتیلہنعےقلحانبرکےھٹیبوہےئےھتآپےنرفامایہکےھجمایکوہاہکںیمںیہمتدجادجا
داتھکیوہں۔
رافی  :دسمد،ییحی،اشمع،بیسمنبراعف،میمتنبرطہف،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےقلحانبرکانھٹیب

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1396

راوی  :واػ ١بً ٩بذًَّي ،ابٓ ٩ـی ،١اً٤ع

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اْلِ َ ًَِّ َي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا َٗا ََٛ ٢أَُ َّ ٧ط یُحٔ ُّب ا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة
َح َّذثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
فالص نب دبعاالیلع ،انب لیضف ،اشمع ےس یہی دحثی رمفی ےہ اشمع ےتہک ںیہ ہک وگای ہک آپ وک امجتع یک وصرت ںیم انھٹیب

دنسپاھت۔
رافی  :فالصنبدبعیلع،انبلیضف،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےقلحانبرکانھٹیب

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1397

راوی ٣ :ح٤ذب ٩جٌرف٨٫ ،اد ،رشیک ،س٤اک ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ

رشیَّا أَ َِْ َ ََص ُِ ٩ِ ًَ ٥س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا أَ َت ِی َ٨ا أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ا َِ ٟو َرکَاِ ٔ ُّي َو َص َّ٨ا ْد أَ َّٔ َ ٪

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جََ ٠ص أَ َح ُذَ٧ا َح ِی ُث َی َِ ٨تهٔي

دمحمنبرفعج،انھد،رشکی،امسک،رضحتاجربنبرمسہرفامےتںیہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہےت
ںیہوتمہںیمےسرہاکیوکہگجاہجںیتلمولوگںےکآرخںیمفںیہھٹیباجاتاھت۔
رافی  :دمحمنبرفعج،انھد،رشکی،امسک،رضحتاجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقلحےکدرایمؿںیمانھٹیب
ابب  :ادباکایبؿ
ہقلحےکدرایمؿںیمانھٹیب

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1398

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١اباٗ ،٪تادہ ،ابو٣ح٠ز ،حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذث َ َ٨ا َٗ َتا َدةُ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِ ٩حُ َذ ِی َٔ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠جََ ٠ص َو ِس َم ا َِ ٟح َِ٘ ٠ةٔ

م
ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،اتقدہ ،اوب حلرر ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ہقلح
ےکدرایمؿےنھٹیبفاےلصخشرپتنعلرفامیئ۔
م
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،اتقدہ،اوب حلرر،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1399

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہً ،بذربہ ،سٌیذ ،ابوہزیزہ ،حرضت سٌیذ ب ٩ابواٟحش٩

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اہللٔ َِ ٣ول َي آ ٔ ٢أَبٔي بُزِ َد َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي
َ
ْک َة فٔي َط َضا َدة ٕ َٓ َ٘ َاُ َٟ ٦ط َر ُج ِْ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١حٔ ٔ ٠شطٔ َٓأبََي أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢جائ َ َ٨ا أبُو بَ ِ َ

َ ١ی َذ ُظ ب ٔ َث ِو ٔب ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُ ِٜشطُ
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ذَا َوَ َ ٧هي أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َِ ٤شحَ اَّ ٟز ُج ُ

ملسمنباربامیہ،ہبعش،دبعرہب،دیعس،اوبرہریہ،رضحتدیعسنباوبانسحلرفامےتںیہہکاوبرکبہریضاہللاعتیلہنعیسکوگایہےک

اعمہلمںیمرامرےاپسآےئوتاؿیکآدمرپاکیصخشاؿےکےیلاینپہگجےسڑھکاوہایگ۔اوبرکبہریضاہللاعتیلہنعےناسہگج
ےنھٹیب ےس ااکنر رک دای افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنعنمرفامایہکاسابتےسہکآدیماےسیڑپکےےساہھتاصػرکےوجاےسانہپایںیہنایگ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،دبعرہب،دیعس،اوبرہریہ،رضحتدیعسنباوبانسحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1400

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہً٘ ،ی ،١كح٠ہْ ،ؼیب ،اب٤ً ٩زً٘ ،ی ١ب ٩ك٠حہ

یب ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤ذ بِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َح َّذثَ ُض ُِ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ًَِٔ٘ ٩ی ٔ ١بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا َِ ٟخ ٔؼ ٔ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اُ َٟ ٦ط َر ُج ِْ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١حٔ ٔ ٠شطٔ َٓ َذ َص َب َ ٔ ٟی ِحَ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ َٓ ََ ٨ضا ُظ

یب ا ِس ُ٤طُ زٔ َیا ُد بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو ا َِ ٟخ ٔؼ ٔ

ل
امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرفعج،ہبعش،لیقع،طحلہ،بیصخ،انبرمع،لیقعنبب ہحےتہکںیہہکںیمےناوبا حصیبوکرضحتانبرمع
ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت وہےئ انس ہک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش آای وت
فاہںوموجداکیصخشاسےکےیلاینپہگجےساھٹڑھکاوہا،فہآےنفاالصخشاسہگجےنھٹیباگلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناےسعنمرفامایاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاوبالحصباکانؾزدینبدبعارلنمحاکمکحےہ؟
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دمحمنبرفعج،ہبعش،لیقع،طحلہ،بیصخ،انبرمع،لیقعنبب ہح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1401

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥اباٗ ،٪تادہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ٔ ٣
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ٔ ٣أ ٟذی ََ َی ِ ُ
َّأ ٟذی َی ِ ُ
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اَّ ٟت َِ ٤زة ٔ
 ١اْلِ ُ ِتزُ َّج ٔة رٔی ُح َضا كَی ِّْب َوك َ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َو ََ ٣ث ُ
آَ ٣َ ٪ث ُ
ِق َ
ِق َ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َ

 ١ا َِٟٔا ٔجز ٔ َّأ ٟذی َی ِ ُ
 ١ا َِٟٔا ٔجز ٔ
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اَّ ٟزیِ َحاَ٧ةٔ رٔی ُح َضا كَی ِّْب َوكَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز َو ََ ٣ث ُ
كَ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َو ََ رٔیحَ ََ ٟضا َو ََ ٣ث ُ
ِق َ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َّأ ٟذی ََ َی ِ ُ
یص اٟؼَّ أ ٟحٔ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ػاح ٔٔب ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک إ ٔ ِ٥َِ ٟ ٪
 ١ا َِ ٟحٔ ٔ ٠
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١ا َِ ٟح ِ٨وَ َ٠ةٔ ك َ ٌِ َُ ٤ضا ٌَّ ٣ز َو ََ رٔیحَ ََ ٟضا َو ََ ٣ث ُ
ِق َ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
ک
َ ١جٔ ٔ ٠
اٟشو ٔ
ک َٔ ٩ِ ٣س َوادٔظ ٔ أَ َػابَ َ
ئ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ػاح ٔٔب ا ِلٜٔيَ ٔإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ی ُٔؼ ِب َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ أَ َػابَ َ
ی ُٔؼ ِب َ
ک ٔ ٩ِ ٣رٔی ٔحطٔ َو ََ ٣ث ُ
یص ُّ

ٔ ٩ِ ٣دُ َْأ٧طٔ

ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہومنم
وج رقآؿ رکمی زپاتھ ےہ اس یک  لاؽ رتجن یک ےہ ہک اس یک وخوبش یھب اپزیکہ ےہ افر اس اک ذاہقئ یھب دمعہ وہات ےہ افر فہ ومنم وج
رقآؿرکمیزپاتھںیہنےہاسیک لاؽوجھکریکیسےہہکاساکذاہقئوتدمعہوہات ےہنکیلاسیکوکیئوخوبشدمعہںیہنےہافراس
افقسفافرج آدیمیک  لاؽ وج رقآؿ رکمیزپاتھ ےہ راحیہن ےک لھپیکرطح ےہہک ایکسوخوبشدمعہ وہیت ےہ نکیل اس اک ذاہقئ ڑکفا
وہات ےہ افر فہ افرج آدیم وج رقآؿ رکمی یک التفت ںیہن رکات اس یک  لاؽ ہلظنح یک ےہ ہک اس اک ذاہقئ یھب ڑکفا وہات ےہ افر وخوبش
یھبھچکںیہنوہیتافرکینآدیمےکمہنیشنیک لاؽکشمفاےلیکیسےہہکارگےھجتاسکشمںیمےسھچکیھبہنےلموتاس یک
وخوبشوتےھجتےچنہپیہیگ افرربےآدیمےک مہنیشنیک  لاؽدوھےنکنفاےلیکیسےہہکارگاسیکاککلےھجتہن یھب  ےگنکیل اس
اکدوھاںوتےھجترضفرےچنہپاگ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1402

راوی ٣ :شذد ،یحیي ٌ٣ني ،ابٌ٣ ٩اذ ،ابوطیبہٗ ،تادہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی

وسي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا ََِ َ َٟل ٔ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َوكَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز َو َزا َد ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َو ُ٨َّ ٛا َ َ ٧ت َح َّذ ُث أَ ََّ ٣َ ٪ث َ١
یص اٟؼَّ أ ٟحٔ َو َس َ
اَ ٚب٘ ٔ َّی َة ا َِ ٟحذٔیثٔ
َجٔ ٔ ٠
دسمد ،ییحی ینعم ،انب اعمذ ،اوبہبیش ،اتقدہ ،اسن نب امکل ،رضحت اوبومیس ارعشی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی
رفاتیرکےتںیہآپےکوقؽَ ،،طعْم ُ َھا ٌّ
ُم،،کتانباعمذےنااضہفایکےہہکرضحتاسنرفامےتںیہےھتہکمہولگآسپںیم
وگتفگرکےتےھتہککینمہنیشنیک لاؽایسیےہآےگاسریدحثیایبؿیک۔
رافی  :دسمد،ییحیینعم،انباعمذ،اوبہبیش،اتقدہ،اسننبامکل،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1403

راوی ً :بذاہلل ب ٩ػباحً ،لار ،سٌیذبً ٩ا٣ز ،طبیً ،١زرہُ ،یَل ،٪وٟیذ بٗ ٩یص ،ابوسٌیذ ،ابو٫ی ،٥ابوسٌیذ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِّ ٌَ ٟلا ُر َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ٩طب َ ِی ٔ ١بِ ًَٔ ٩ز ِ َر َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي

ِک ِ َ ٧ح َو ُظ
 ١ا َِ ٟحٔ ٔ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ
یص اٟؼَّ أ ٟحٔ ٓ ََذ َ َ
دبع اہلل نب ابصح ،اطعر ،دیعسنب اعرم ،ش ،زعرہ ،الیغؿ ،فدیل نب سیق ،اوبدیعس ،اوبمیھ ،اوبدیعس اس دنس ےس یھب یہی دحثی
وقنمؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبابصح،اطعر،دیعسنباعرم،ش،زعرہ،الیغؿ،فدیلنبسیق،اوبدیعس،اوبمیھ،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1404

راوی ٤ً :زبً ٩و ،٪اب٣ ٩بارک ،حیوة ب ٩رشیح ،سا ٥ٟبَُ ٩ل ،٪وٟیذبٗ ٩یص ،حرضت ابوسٌیذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رشیِ ٕح ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ َِٔ ُ ٩ی ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
ک إ ٔ ََّ َتق ٔ ٌّي
أَ ِو ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َسٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ََ ٢ت َؼاح ِٔب إ ٔ ََّ ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َو ََ َیأِک ُ ِ ١كَ ٌَا ََ ٣
رمعنب وعؿ ،انب رابرک ،ویحة نب رشحی ،اسمل نب الغؿ ،فدیلنب سیق ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای وساےئ ومنم آدیم ےک یسک یک تبحص تم اایتخر رک ،افر ریتا اھکان وساےئ
رپزیہاگرےکوکیئہناھکےئ۔
رافی  :رمعنبوعؿ،انبرابرک،ویحةنبرشحی،اسملنبالغؿ،فدیلنبسیق،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1405

٣وسي ب ٩ردا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :اب ٩بظار ،ابوًا٣ز ،ابوداؤد ،زہيَ٣ ،ح٤ذ ٰ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ص َُزیِ َز َة
وسي بِ َُ ٩و ِر َد َ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َوأَبُو َدا ُو َد َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُزصَيَُِ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َُ ٣
١
َ ًََّ ١ي د ٔ ٔ
یٔ٠َْ ٩یٔ٠طٔ َٓ َِ ٠ی ُِ ٨وزِ أَ َح ُذ ُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛیُ َخاُ ٔ ٟ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
انباشبر،اوباعرم،اوبداؤد،زریہ،دمحمومٰیسنبرداؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکآدیماےنپدفتسےکدنیرپوہاتےہسپرہاکیدھکیےلہکیسکےسدفیم رکاتےہ۔
رافی  :انباشبر،اوباعرم،اوبداؤد،زریہ،دمحمومٰیسنبرداؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکےکےیلاینپہگجےساےنھٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1406

راوی ٫ :ارو ٪ب ٩زیذ ،ب ٩ابوزر ،جٌرف ،اب ٩بزٗا ،٪یزیذ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩اْلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي
اَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
رف َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ب ُ ِز َٗ َ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔء َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
ٕ
اِک َٔ ٨ِ ٣ضا ا ِْ َت ََ ٠
ص َُزیِ َز َة َی ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َ ٢اْلِ َ ِر َوا ُح ُجُ٨و ْد َُ ٣ح ََّ ٨ذ ْة ٓ ََ٤ا َت ٌَ َار َٖ َٔ ٨ِ ٣ضا ائ ِ َتَ ٠
َٕ َو َ٣ا َت ََ َ ٨
اھرفؿ نب زدی ،نب اوبزر ،رفعج ،انب رباقؿ ،سیدی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلہنع ےسرموفاع رمفی ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک
امتؾ ارفاح ااسنہین رگفہ دررگفہ ںیھت۔ سپ فاہں نج ںیم آسپ ںیم اعترػ اھت وت فہ اکی دفرسے ےس اتفل رےتھک ںیہ افر وج فاہں

آسپںیمانفافقںیھتفہاہیںیھبفلتخمر ےتںیہ۔
رافی  :اھرفؿنبزدی،نباوبزر،رفعج،انبرباقؿ،سیدی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑگھجارکےنیکاممتعناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ڑگھجارکےنیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1407

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،ابواسا٣ہ ،بزیذہً ،بذاہلل ،جذہ ،ابوبزدہ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا٪
وسي َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّذثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
رسوا َو ََ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َب ٌَ َث أَ َح ّذا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ فٔي َب ٌِ ٔف أَ ِ٣زٔظ ٔ َٗا ََ ٢ب ِّ ُ
رفوا َو َی ِّ ُ
ْشوا َو ََ تُ َُ ِّ ٨

رسوا
ُت ٌَ ِّ ُ

امثعؿنباوبہبیش،اوبااسہم،ربدیہ،دبعاہلل،دجہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسبجاےنپیسکاکؾںیمیسکاحصیبوکےتجیھبوترفامےتہکوخربخشیدایرکفافررفنتتمدالایرکفافرآاسیندالؤیگنت
تمدالؤ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،اوبااسہم،ربدیہ،دبعاہلل،دجہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ڑگھجارکےنیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1408

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا ،٪ابزاہی ٥ب٬٣ ٩اجز٣ ،حا٫ذ ،سائب ،حرضت سائب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟشائ ٔٔب ًَ َِّ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ َِٗ ٩ائ ٔ ٔذ َّ
اٟشائ ٔٔب
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ِکوِِّي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا
َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَُ٠وا یُ ِثَ ُ٨
وَّ َ ًََّ ٪ي َویَ ِذ ُ ُ

ک َُ ٨ِ ٛت ََ تُ َذارٔی َو ََ تُ َ٤ارٔی
رشیکٔي َٓٔ َّ ٥َ ٌِ ٔ ٨
اْٟشی ُ
أَ ًَِ ٥ِ ُٜ٤َُ ٠ی ٌِنٔي بٔطٔ ُُِٗ ٠ت َػ َذٗ َِت بٔأبَٔي أََ ِ ٧ت َوأُم ِّي َُ ٨ِ ٛت َ ٔ

دسمد،ییحی،ایفسؿ،اربامیہنبمھارج،اجم ،دھ،اسبئ،رضحتاسبئریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اپ س آای وت داھکی ہک ولگ ریمی رعتفی رک رےہ ےھت افر ریما ذرک رک رےہ ےھت سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ہک ںیم اےس اہمتری ةسن زایدہ اجاتن وہں ںیم ےن اہک آپ چس رفامےت ںیہ ہک ریمے امں ابپ رقابؿ وہں آپ ریمے اپس
رشکیےھتافرایکیہرتہبرشکیےھتآپےنابتوکڑباھایرکےتےھتافرہنڑگھجےتےھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،اربامیہنبمھارج،اجم ،دھ،اسبئ،رضحتاسبئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتسالکؾرکان
ابب  :ادباکایبؿ
راتسالکؾرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1409

راوی ً :بذاٌٟزیز ب ٩یحیي رحاِي٣ ،ح٤ذ اب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚیٌ٘وب٠ً ،یة٤ً ،ز بً ٩بذاٌٟزیز ،یوسٕ ب٩

ًبذاہلل ب ٩سَل٦

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩یَ ِحیَي ا َِّ َ ٟ
وب بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة
َحاِ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙی ٌِ ُ٘ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َجََ ٠ص
ٕ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََل ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َط َٓ ُط إلٔ َي َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
َی َت َح َّذ ُث یُِٜثَُٔ أَ َِ ٪ی ِز َٓ ٍَ َ ِ
دبعازعلسینبییحیرحاین،دمحمانبہملس،دمحمنبااحسؼ،وقعیب،غلیة،رمعنبدبعازعلسی،ویفسنبدبعاہللنبالسؾاےنپفادلرضحت
دبعاہلل نب السؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج وگتفگ رفامےن ےک ےیل ےنھٹیب وت دفراؿ وگتفگ ارثک
آامسؿیکرطػرظنااھٹےتر ےتےھت۔
رافی  :دبعازعلسینبییحیرحاین،دمحمانبہملس،دمحمنبااحسؼ،وقعیب،غلیة،رمعنبدبعازعلسی،ویفسنبدبعاہللنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راتسالکؾرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1410

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء٣ ،ح٤ذ ب ٩بْش٣ ،شٌز

ئ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ْش ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َط ِیخّا فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بذٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ا ٪فٔي َ َلَکَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِزت ٔی ْ ١أَ ِو َت ِزسٔی ْ١
اہللٔ َی ُ٘و ُ ٢ک َ َ
دمحمنبالعء ،دمحمنبرشب،رعسمےتہکںیہہکںیمےندجسمںیماکیخیشوکانسفہہہکراہاھتہکںیمےنرضحتاجربنبدبعاہللوکہیرفامےت
وہےئانسہکروسؽاہللوگتفگںیمرہھٹرہھٹرکابترکےتےھت۔

رافی  :دمحمنبالعء،دمحمنبرشب،رعسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راتسالکؾرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1411

راوی ً :ث٤ا ،٪ابوبْک ،ابوطیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وأَبُو بَ ِْکٕ ابِ َ٨ا أَبٔي َط ِی َب َة َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ ُ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ا ٩ِ ًَ ٪أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اَ َ ٪لَک َُ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠لَک ّ٣ا ٓ َِؼ َّل َیٔ َِض ُُ ٤ط ک ُ َُّ ٩ِ ٣َ ١سٌَ ٔ٤طُ
َرح ََٔ ٤ضا اہللُ َٗاَِ ٟت ک َ َ
امثعؿ،اوبرکب،اوبہبیش،فعیک،ایفسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکرہفہوگتفگابلکلدجادجاوہیتیھت(وخبرہھٹرہھٹرک عاتنےسوگتفگرفامایرکےت)ہکرہےننسفاالآپیک ابتوکھجمسا اتاھتزیت
زیتںیہنوبےتلےھتشیجہکضعبولوگںیکاعدتوہیتےہہکہتپںیہناتلچایکہہکراہےہ۔
رافی  :امثعؿ،اوبرکب،اوبہبیش،فعیک،ایفسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راتسالکؾرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1412

راوی  :ابو توبہ ،ابوٟوٟیذ ،اوزاعيَ ،قہ ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ،

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ َة َٗا ََ ٢ز ًَ َ ٥ا َِ ٟؤٟی ُذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ََِّ ُ ٩ق َة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َُّ َ ١لَک ََ ٕ ٦یُ ِب َذأ ُٓ ٔیطٔ بٔا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َٓ ُض َو أَ ِج َذ َُٗ ٦ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص َو ًَ٘ٔی َْ ١و ُط ٌَ ِی ْب َو َسٌٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ َس َّل
اوبوتہب،اوبولدیل،افزایع،رقہ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ،رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہفہوگتفگوجاہلل
یک رعتفی ےس ہن رشفع یک اجےئ وت ڈنلفری ےہ۔ (انصق افر ادوھری ےہ) اامؾ اوبدؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک ویسن ،لیقع،
بیعش،افردیعسنبدبعازعلسیےنزرہینعایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرطقیےسرمالسایکےہ۔(ہکبجذموکرہدحثیزرہی
نعایبہملسنعایبرہریہریضاہلل اعتیلہنعنعایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرطقیےسرمفیےہوگایزرہیےناسوکرمالس
یھبرفاتیایکےہ۔
رافی  :اوبوتہب،اوبولدیل،افزایع،رقہ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ہبطخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1413

راوی ٣ :شذد٣ ،وسي ب ٩اس٤اًیً ،١بذاٟوحذ ب ٩زیادً ،اػ ٥بً ٩بذاہلل ب ٩زیادً ،اػ ،٥ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ ُ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ َٗ ١اَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواحٔذٔ بِ َُ ٩زیٔاد ٕ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو َُ ٣

ئ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُِّ ُْ ١ل َب ٕة َِ ٟی َص ٓ َٔیضا َتظَ ُّض ْذ َٓه ٔ َي ک َا َِ ٟی ٔذ ا َِ ٟح ِذ َ٣ا ٔ
دسمد ،ومیس نب اامسلیع ،دبعاولدح نب زاید ،اعمص نب دبعاہلل نب زاید ،اعمص ،نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک رہ فہ ہبطخ سج ںیم دہشت ہن وہ فہ ذجاؾ دشہ اہھت یک
رطحےہ۔
رافی  :دسمد،ومیسنباامسلیع،دبعاولدحنبزاید،اعمصنبدبعاہللنبزاید،اعمص،نببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےساؿےکرمہبتےکاطمقبرباتؤرکان
ابب  :ادباکایبؿ
ولوگںےساؿےکرمہبتےکاطمقبرباتؤرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1414

راوی  :یحیي ب ٩اس٤اًی ،١اب ٩ابوح ،ٕ٠یحیي ی٤ا ،٪سٔیا ،٪حبیب ب ٩ابو ثابت ،حرضت ٣ی٤و ٪ب ٩ابي طیب

یب بِ ٔ ٩أَبٔي ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ٪
اَ ٩ِ ًَ ٪حب ٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وابِ ُ ٩أَبٔي َْ َٕٕ ٠أَ َّ ٪یَ ِحیَي بِ َ ٩ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ َِْ َ ََص ُُِ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
َ
اب َو َص ِی َئ ْة َٓأَٗ ٌَِ َذ ِت ُط َٓأَک َ ََٔ٘ٓ ١ی َََ ٟ ١ضا فٔي
رس ّة َو ََّ ٣ز ب ٔ َضا َر ُج َِْ ٠ًَ ١یطٔ ث َٔی ْ
بِ ٔ ٩أَبٔي َطبٔیبٕ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة ََّ ٣ز ب ٔ َضا َسائ ٔ َْٓ ١أ ًِ َل ِت ُط َ ِ ٔ ٛ
اض َ٨َ ٣ازٔ َُ ٟض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َحذ ُ
ص َٗا َ ٢أَبُو
ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَِ٧زُٟٔوا اَ ٨َّ ٟ
ٔیث َی ِحیَي ُِ ٣خ َت َ ْ
و ٥َِ ٟ ٪یُ ِذرٔ ِک ًَائٔظَ َة
َدا ُود َِ ٣ی ُْ ٤
ییحینباامسلیع،انباوبفلح،ییحیامیؿ،ایفسؿ،بیبحنباوباثتب،رضحتومیمؿنبایببیشےتہکںیہہکرضحتاعہشئےکاپس
اکیاکھبریذگراوتاوہنںےناےسڑکٹاددیایافراکیانمبسابلسںیموبلمسافرانمبسہیلحفاالصخشذگراوترضحتاعہشئ ےن

اےسالھٹبای افراس ےناھکان اھکایرضحتاعہشئریضاہلل اعتیلہنعےساہکایگہک اسیک ایکفہجےہ؟رفامایہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکولوگںےساؿیکثےکاطمقبرباتؤایکرکف۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکییحیاامیلؿیکدحثیرصتخمےہ
افررفامایہکومیمؿنبایبالستبےنرضحتاعہشئوکںیہناپای۔
رافی  :ییحینباامسلیع،انباوبفلح،ییحیامیؿ،ایفسؿ،بیبحنباوباثتب،رضحتومیمؿنبایببیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ولوگںےساؿےکرمہبتےکاطمقبرباتؤرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1415

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بذاہلل ب ٩ح٤زاً ،٪وٖ ب ٩ابوح٤یذ ،زیادْ٣ ،خا ٚابو٨ٛا٧ہ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی

ْخا ٕ ٩ِ ًَ ٚأَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟؼَّ َّو ُ
اٖ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩حُ َِ ٤ز َ
ا ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِو ُٖ بِ ُ ٩أَبٔي َجٔ٤ی ََ ٠ة ًَ ِ ٩زٔ َیاد ٔبِ َٔ ِ ٣ٔ ٩
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪إ ٔ ِج ََل ٔ ٢اہللٔ إ ٔ ِِک َا ٦ذٔی َّ
اٟظ ِی َب ٔة ا ِِ ٤ُ ٟش٥ٔ ٔ ٠
٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
َ

اٟشَِ ٠لا ٔ ٪ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش ٔم
ِک َا ٦ذٔی ُّ
ِقآ َُٔ ٪ي َِ ٔا َِِ ٟالٔي ٓ ٔیطٔ َوا َِ ٟحافٔي ًَ ُِ ٨ط َوإ ٔ ِ َ
َو َحا ٔ ١ٔ ٣ا ِِ ُ ٟ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب رمحاؿ ،وعػ نب اوب دیم ،زاید ،رخماؼ اوبانکہن ،رضحت اوبومیس ارعشی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک اہلل اعتیل یک میظعت افر زبریگہک دیفس ابولں فاےل املسمؿ اک ارکاؾ ایک اجےئ افر رقآؿرکمی ےک
احلم(احظففاعمل)اکارکاؾایکاجےئوساےئاسںیمولغافریمکرکےنفاےلےکافراعدؽابداشہاکارکاؾایکاجےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنبرمحاؿ،وعػنباوب دیم،زاید،رخماؼاوبانکہن،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفارفادیکوگتفگںیمریغبااجزترشکیوہےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
دفارفادیکوگتفگںیمریغبااجزترشکیوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1416

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،اح٤ذ بً ٩بذہ ،ح٤ادً ،ا٣ز ،احو٤ً ،٢زو ب ٩طٌیب ،حرضت ً٤ز ب ٩طٌیب

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَا ْٔ ٣ز اْلِ َ ِح َو ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٢زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
ًَ ِب َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢یُ ِحَِ ٠ص بَي ِ َن َر ُج َ٠ي ِ ٔن إ ٔ ََّ بٔإٔذِٔ٧ض ٔ َ٤ا
دمحم نب دیبع ،ادمح نب دبعہ ،امحد ،اعرم ،اوحؽ ،رمعف نب بیعش ،رضحت رمع نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی
رکےتںیہہکروسؽاہللےنرفامایہکدفارفادےکدرایمؿرسیتارفدریغباؿدفونںیکااجزتےکہنےھٹیب۔
رافی  :دمحمنبدیبع،ادمحنبدبعہ،امحد،اعرم،اوحؽ،رمعفنببیعش،رضحترمعنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
دفارفادیکوگتفگںیمریغبااجزترشکیوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1417

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ٬٣زی ،اب ٩و٫ب ،اسا٣ہ ب ٩زیذٟ ،یثي٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد ا ِِ ٤َ ٟضز ٔ ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕذ َّ
اِ ٠ٟیثٔ ُّي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩

ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ٔح َُّ ٔ ٟ ١ز ُج ٕ ١أَ ِ ٪ی َ ُِّرف َ ٚبَي ِ َن اث ِ َ٨ي ِ ٔن إ ٔ ََّ بٔإٔذِٔ٧ض ٔ َ٤ا
م
امیلسؿنبداؤد ھرری،انبفبھ،ااسہمنبزدی،یثیلل،رمعفنببیعش،رضحترمعفنببیعشاےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےس
رفاتیرکےت ںیہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک یسکآدیم ےک ےیل اجزئںیہن ےہہکفہدفآدویمں ےکدرایمؿ
رفتقیرکدے رگاؿدفونںیکااجزتےس۔
م
رافی  :امیلسؿنبداؤد ھرری،انبفبھ،ااسہمنبزدی،یثیل،رمعفنببیعش،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادنازتسشناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ادنازتسشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1418

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طٌیبً ،بذاہلل ب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚب٣ ٩ح٤ذ انؼاری ،ربیٍ بً ٩بذاٟزح ،٩٤جذہ ،حرضت ابوسٌیذ
ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ُِ ٩ربَ ِیحٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
ا ٪إٔذَا َجََ ٠ص ا ِح َت َبي ب ٔ َی ٔذظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ْک ا َِ ٟحذٔیثٔ
َدا ُود ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ط ِی ْخ ُُ َ ٨ِ ٣
ہملس نب بیعش  ،دبعاہلل نب اربامیہ ،ااحسؼ نب دمحم ااصنری ،رعیب نب دبعارلنمح ،دجہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع
ےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجاھٹیبرکےتےھتوتاےنپدفونںاہوھتںےساابتحءیکلکشںیمےتھٹیب۔
اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکدبعاہللنباربامیہخیشےھترکنمادحلثی۔

رافی  :ہملس نب بیعش ،دبعاہلل نب اربامیہ ،ااحسؼ نب دمحم ااصنری ،رعیب نب دبعارلنمح ،دجہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ادنازتسشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1419

٣وسي ب ٩اس٤اًیً ،١بذاہلل ب ٩حشا ٪اََ٨ٌٟی
راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زٰ ،

ای َػ ٔٔ َّی ُة
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ َٗ ١اَ َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ح َّش َ
َی َٗا ََ ٢ح َّذثَ ِتنٔي َج َّذ َت َ
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َُ ٣
ا ٪ا ُِّ َ َ٨ِ ٌَ ٟ

ْخ ََ ٣ة َوکَاِ َ ٧ت َج َّذ َة أَبٔیض ٔ َ٤ا أََ َّ ٧ضا أَ َِْ َ ََ ِت ُض َ٤ا
َودُ َح ِی َب ُة ابِ ََ ٨تا ًُ َِ ٠ی َب َة َٗا ََ ٣ُ ٢
رح ََ ٠َ ٣ة َوکَاَ َ ٧تا َرب ٔ َ
وسي ب ٔ ِ٨تٔ َ ِ
یبت َ ِي َٗ ِی ََ ٠ة ب ٔ ِ٨تٔ ََ ِ ٣

َّ
َّ
ِق ُٓ َؼا َئ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟخ َت ٔظ ٍَ
أََ َّ ٧ضا َرأَ ِت أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو َٗاً ْٔذ ا ِِ ُ ٟ
رف ٔٚ
َو َٗا ََ ٣ُ ٢
وسي ا َِ ٤ُ ٟت َخ ِّظ ٍَ فٔي ا ِٟحَِٔ ٠ش ٔة أ ُ ِرً ِٔذ ُت ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ ٟ

صفحنبرمع،ومٰیسنباامسلیع،دبعاہللنباسحؿاربنعلیےتہکںیہہکھجمےسریمیدفدادویںہیفصافردحتیہےنوجغلتیہیکںایٹیں
ںیھتافرومٰیسنباامسلیعےناہکرحہلمیکںایٹیںںیھتافردفونںہلیقتنبرخمہمیکدادیںیھت،ےنایبؿایکہکاںیہنہلیقےنالتبای
ہک اس ےن روسؽ اہلل وک داھکی آپ رقاصفء یک رطح ےھٹیب ےھت۔ سپ بج ںیم ےن آپ وک داھکی وت آپ تہب زایدہ ڈرےن فاےل افر
اعزجیربےنتفاےلےھتوتوخػےسےھجمرلزہعاریوہایگ۔
رافی  :صفحنبرمع،ومٰیسنباامسلیع،دبعاہللنباسحؿاربنعلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اندنسپدیہادنازتسشناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اندنسپدیہادنازتسشناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1420

ًیسي ب ٩یو٧ص ،اب ٩جزیح ،ابزاہی ٥ب٣ ٩یرسہ٤ً ،زو ب ٩اْٟشیذ
راوی ًَّ :ي ب ٩بحزٰ ،

اْٟشی ٔذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
رس َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩بَ َِحٕ َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َّ
َّ
ِٕ
َّ ٔ
رسی ََْ ٠
اْٟشیذٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ َٗا َ٣َ ٢زَّ بٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأََ٧ا َجاْ ٔ ٟص َصَ َٜذا َو َٗ ِذ َو َؿ ٌِ ُت َیذ َٔی ا ُِ ٟی ِ َ
وب ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
هَ ِضزٔی َو َّات َٜأ ِ ُت ًََّ َي أَ َِ ٟی ٔة یَذٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِ٘ ٌُ ُذ ٗ ٔ ٌِ َذ َة ا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
یلع نب رجبٰ ،یسیع نب ویسن ،انب رجحی ،اربامیہ نب رسیمہ ،رمعف نب ارشلدی اےنپ فادل رشدی نب وسدی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی
رمہبت روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ریمےاپس ذگرے افر ںیماسرطح اھٹیب اھت ہک ںیم ےن اانپ ابایںاہھت اینپ ھٹیپ رپ راھک اھت
افراےنپاہھتےکاوگنےھٹرپکیٹاگلےئاھٹیباھتوتآپےنرفامایہکایکوتاؿولوگںیکرطحاتھٹیبےہنجرپاہللاکبضغوہاےہ؟۔
رافی  :یلعنبرجبٰ،یسیعنبویسن،انبرجحی،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبارشلدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشعءےکدعبوگتفگ(ےصقاہکاینں)رکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اشعءےکدعبوگتفگ(ےصقاہکاینں)رکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1421

راوی ٣ :شذد ،یحیي ً ،وٖ ،ابو٬٨٣ا ،٢حرضت ابوبززہ اَسَّ٠م رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٖ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي بَ ِز َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َی َِ ٨هي ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟوِ َٗ ٔ ٦بََ ٠ضا َوا َِ ٟحذٔیثٔ َب ٌِ َذصَا
دسمد ،ییحی ،وعػ ،اوباھنمؽ ،رضحت اوبربزہ االیملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اشعءیکامنزےسلبقوسےنےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،وعػ،اوباھنمؽ،رضحتاوبربزہاالیملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آیتلاپیتلامررکےنھٹیباکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
آیتلاپیتلامررکےنھٹیباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1422

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،ابوداؤد ،سٔیا ٪ثوری ،س٤اک ب ٩رحب ،حرضت جابز ب ٩س٤زہ

َّ
رح ٕب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد ا َِ ٟح َ ٔ
رف ُّی َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ا ٪أ ٨َّ ٟبي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػََّّي ا ِِ َٔ ٟح َز َت َزبَّ ٍَ فٔي َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ َحتَّي َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص َح ِش َ٨ا َئ
َٗا َ ٢ک َ َ ُّ
امثعؿنباوبہبیش،اوبداؤد ،ایفسؿوثری،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرسفر
دفاعملیلصاہللہیلعفآہلفملسرجفیکامنزےکدعباچرزاونوہرکھٹیباجےتاینپسلجمںیمافروخبایھچرطحوسرجےکبکلیےکتےھٹیب
ر ےت۔

رافی  :امثعؿنباوبہبیش،اوبداؤد،ایفسؿوثری،امسکنبرحب،رضحتاجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفےسزادئارفادیکوموجدیگںیمرسوگیشرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
دفےسزادئارفادیکوموجدیگںیمرسوگیشرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1423

ًیسي ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحرضت ًبذاہلل ب ٩س٥٠
راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٣ ،شذدٰ ،

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وَّ ٪
اٟثأٟثٔ َٓإ ٔ َّ٪
ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
یَ ٙی ٌِنٔي ابِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی َِ ٨تطٔي اث ِ َ٨ا ُٔ ٪د َ
ک یُ ِحزُٔ٧طُ
ذََ ٔ ٟ
اوبرکبنباوبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشمع،قیقش،رضحتدبعاہللنبملسرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدفآدیماےنپرسیتےاسیھتوکوھچڑرکرسوگیشہنرکںی۔ویکہکنہیابتاےسردیجنہرکدےیگ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشمع،قیقش،رضحتدبعاہللنبملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
دفےسزادئارفادیکوموجدیگںیمرسوگیشرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1424

ًیسي ب ٩یو ٧ص ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ٣ :شذدٰ ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ
َّ
رض َک
َو َسِ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ٠طُ َٗا َ ٢أَبُو َػإ ٔ ٟح َٓ ُُِ٘ ٠ت َٔبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓأ ِربَ ٌَ ْة َٗا ََ ََ ٢ی ُ ُّ
دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوباصحل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایس
رطحرفامایاوباصحلےتہکںیہہکںیمےنانبرمعریضاہللاعتیلہنعےساہکہکارگاچرارفادوہںوتایکرسوگیشاجزئوہیگ؟اوہنںےن
رفامایہکرھپوکیئرحجںیہنویکہکناسوصرتںیمفہدفوہاجںیئےگ۔
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوباصحل،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سلجمےساھٹرکولٹآےنفاالایسہگجرپےنھٹیباکقحتسمےہ
ابب  :ادباکایبؿ
سلجمےساھٹرکولٹآےنفاالایسہگجرپےنھٹیباکقحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1425

راوی ٣ :وسي ،ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،سہی ،١ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨ذ أَبٔي َجاّ ٔ ٟشا َوً ٔ َِ ٨ذ ُظ ُ ََُل َْ َ٘ َٓ ٦ا ٦ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١حٕ ٔ ٠ص ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ
َٓ َح َّذ َث أَبٔي ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗ َا ٦اَّ ٟز ُج ُ

ومیس،نباامسلیع،امحد ،لیہس،اوباص حل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع ےس رمفیےہ ہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس

ےنرفامایہکبجوکیئصخشسلجمےساھٹاجےئرھپفاسپولٹآےئوتفہایسہگجاکزایدہقحتسمےہ۔(ہبةسندفرسےےک)(ہی
مکحاابحتسیبےہ)۔
رافی  :ومیس،نباامسلیع،امحد،لیہس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
سلجمےساھٹرکولٹآےنفاالایسہگجرپےنھٹیباکقحتسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1426

٣وسي رازی٣ ،بْشح٠بي ،ت٤ا ٦ب٧ ٩حیحٌٛ ،ب اَیادی
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

ْش ا َِ ٟح َٔ ٠ب ُّي ًَ َِ ٩ت َّ٤أ ٦بِ َٔ٧ ٩حٔ ٕ
ٕ إلٔ َي أَبٔي
یح ًَ ٌِِ َٛ ٩بٕ ِاْل ٔیَاد ٔ ِّی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِْ َتُ ٔ ٠
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسي اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ب ِّ ْ
َ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َّ
ا َّ
اٟز ُجو ََ َ٧زَ ََ
اٟذ ِر َدا ٔ
ٟذ ِر َدا ٔ
ئکَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َجََ ٠ص َو َجَِ ٠ش َ٨ا َح ِو َُ ٟط َٓ َ٘ َآَ ٦أ َرا َد ُّ
ُو٪
َن ٌَِِ ٠یطٔ أَ ِو َب ٌِ َف َ٣ا یَُٜو َُِ ٠ًَ ٪یطٔ ٓ ََی ٌِز ٔ ُٖ ذََ ٔ ٟ
ک أَ ِػ َحاب ُ ُط ٓ ََی ِثبُت َ

اربامیہ نب ومٰیس رازی ،رشبمیبلح ،امتؾ نب حیجن ،بعک االایدی ےتہک ںیہہک ںیم ےن رضحت اوبادلرداء ےکاپس اھت ،وت اوبادلرداء ےن
رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس بج رشتفی رفام وہےت وت مہ یھبآپ ےک اردرگد ھٹیب اجےت رھپ آپ (فاسپ اجےن ےک
ےیل ڑھکے وہےت وت آپ وک ارگ دفابرہ آان وہات وت اےنپ وجےت ااتر رک فںیہ رھک دےتی) ہک سج ےس آپ احصہب ھجمس اجےت (ہک آپ
فاسپآںیئےگ)سپفہفںیہرےکر ےت
رافی  :اربامیہنبومٰیسرازی،رشبمیبلح،امتؾنبحیجن،بعکاالایدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیماکیسکسلجمےسریغباہللاکذرکےیکاھٹاجانرکمفہےہ
ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکسلجمےسریغباہللاکذرکےیکاھٹاجانرکمفہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1427

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح بزار ،اس٤اًی ١ب ٩ذِکیا ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ِکیَّا ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
و ٪اہللَ ٓ ٔیطٔ إ ٔ ََّ َٗا ُ٣وا ًَ ِِ ٣ٔ ٩ث ٔٔ ١جی َٔ ٔة ح َٔ٤ا ٕر
ِک َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ َٗ ٩ِ ٣وَ ٕ ٦ی ُ٘و َُ ٣
وِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٪حٕ ٔ ٠ص ََ َی ِذ ُ ُ

رس ّة
َوک َ َ
اُ َٟ ٪ض َِ ٥ح ِ َ

دمحمنبابصحزبار،اامسلیعنبذرکای،لیہسنباوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل ہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکفہولگوجیسکسلجمںیمےھٹیبوہںافرفاہںےساہللاعتیلاک(اکیرمہبتیھب)ذرکےیکریغباھٹڑھکےوہںوت
وگایہکفہرمداردگےھیکرطحاےھٹافرفہسلجم(آرخت)اؿےکےیلابثعرسحت(فدناتم)وہیگ۔
رافی  :دمحمنبابصحزبار،اامسلیعنبذرکای،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکسلجمےسریغباہللاکذرکےیکاھٹاجانرکمفہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1428

راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیذ ،ابً ٩حَل ،٪سٌیذ ََ٘٣ی حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

ِک اہللَ ٓ ٔیطٔ
ِک اہللَ ٓ ٔیطٔ کَاِ َ ٧ت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ت َٔز ْة َو َِ ٩ِ ٣
اؿ َل َح ٍَ َِ ٣ـ َح ٌّا ََ َی ِذ ُ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََ ٌَ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ذ َّ ٌَ ِ٘ ٣ذا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

کَاِ َ ٧ت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ت َٔز ْة

قیتیہنبدیعس،انبالجعؿ،دیعسربقمیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکصخشیسکہگجےھٹیبافرفاہںاہللاکذرکہنرکےوتفہسلجماہللیکرطػےساسےکےیلدناتموہیگافروجصخشںیہکےنٹیل
افرفاہںاہللاکذرکہنرکےوتاہللاعتیلیکرطػےساسےکےیلدناتموہیگ۔
رافی  :قیتیہنبدیعس،انبالجعؿ،دیعسربقمیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سلجمںیمےیکوہےئاغصرہاکافکرہ
ابب  :ادباکایبؿ
سلجمںیمےیکوہےئاغصرہاکافکرہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1429

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،سٌیذ ب ٩ابو ،١٫سٌیذ ب ٩ابي سٌیذ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

یذ بِ َ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ
ٔیذ بِ َ ٩أَبٔي ص ََٔل َٕ ٢ح َّذثَ ُط أَ ََّ ٪س ٌٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِْ ٤زو أَ ََّ ٪سٌ َ
ات ََ َی َتَ َ َّ ٥ُ ٠بٔضٔ َّ٩أَ َح ْذ فٔي َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ ً ٔ َِ ٨ذ ٗ ٔ َیا ٔ٣طٔ ثَ ََل َث
ا َِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی َح َّذثَ ُط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢کَْ ٤َ ٔ ٠
َ٣زَّا ٕ َّ
رف بٔضُٔ ٨ِ ًَ َّ٩ط َو ََ َی ُ٘وُ ُٟض َّ٩فٔي َِ ٣حٔ ٔ ٠ص َْي َِ ٕ َو َِ ٣حٔ ٔ ٠ص ذ ٔ ِِکٕ إ ٔ ََّ ُْت ََٟٔ ٥طُ بٔضَِٔ ٠ًَ َّ٩یطٔ َ٤َ ٛا یُ ِخ َت ُ ٥بٔا َِ ٟخا َت َٔ ًََّ ٥ي
ت إَٔ َُ ِّ ٛ
َّ
ک َّ
ک
وب إَِٔ ٟی َ
اٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة ُس ِب َحاَ َ ٧
رف َک َوأَتُ ُ
اُ ٠ٟض ََّ ٥وب ٔ َح ِ٤ذ َٔک ََ إ ٔ ََ ٟط إَٔ أََ ِ ٧ت أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،رمعف ،دیعس نب اوبلھ ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص رفامےت ںیہ ہک دنچ املکت

اےسیںیہہکںیہنزپےھاگوکیئیھباؿاملکتوکاینپسلجمےساےتھٹ فتقنیترمہبت رگہیہکاؿاملکتےسافکرہوہاجےئاگ۔افر
ہیاملکتیکین افرذرک ایہلیک سلجم ںیمےہک اجںیئ وت ہی اس سلجم رپ اؿ املکت ےس رہم گل اجےئ یگ ےسیج ہک اوگنیھٹ ےس اتکب رپ رہم
لل َّ
ت
ه
ِج
ک َف َأ ُئ َ
ب
َل۔
ِک َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ ْ َ
ب َأ ْستَع ْف ِ ُرر َ
نا ُ َّم َف َمْدد َ
اگلیئاجیتےہفہاملکتںیہ۔ ُش ْ حَا َ َ
ب ِإ ْ َ
ُ
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،دیعسنباوبلھ،دیعسنبایبدیعس،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
سلجمںیمےیکوہےئاغصرہاکافکرہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1430

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب٤ً ،ز ًبذاٟزح ،٩٤ابوً٤زو ِ٣قی ،ابوہزیزہ

ک ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََٗ ٢ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو و َح َّذثَنٔي ب ٔ َِ ٨حو ٔذََ ٔ ٟ

ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط

ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعدبعارلنمح،اوبرمعفرقمی،اوبرہریہاسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعدبعارلنمح،اوبرمعفرقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
سلجمںیمےیکوہےئاغصرہاکافکرہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1431

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩حات ،٥جزیزً ،ث٤ا ٪ابوطیبہ ،س٠امی ٪ححاد ب ٩دی٨ار ،ابو٫اط ،٥ابوًاٟیہ ،حرضت ابوبززہ اَسَّ٠م رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩حات ٕٔ ٥ا َِ ٟح ِز َج َزائ ُّٔي َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي أَ َِّ ًَ ٪ب َذ َة بِ َُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪أَ َِْ َ ََص ُِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟححَّا ٔد بِ ٔ ٩دی ٔ َ٨ارٕ
َ
َخة ٕإٔذَا أَ َرا َد أَ ِ٪
ًَ ِ ٩أَبٔي صَا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی َة ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ََّم َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢بٔأ َ َ
َّ
ک َّ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ٢
وب إَِٔ ٟی َ
َی ُ٘ َو ٩ِ ٣ٔ ٦ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ُس ِب َحاَ َ ٧
رف َک َوأَتُ ُ
اُ ٠ٟض ََّ ٥وب ٔ َح ِٔ ٤ذ َک أَ ِط َض ُذ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إَٔ أََ ِ ٧ت أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
ک ََ ٟت ُ٘و ُِ َٗ ٢و َّ َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ُ٘وُ ُٟط ٓ ٔ َامی ََ ٣ضي َٓ َ٘ا ََ َّٔ َٛ ٢ار ْة ٤َ ٔ ٟا یَُٜو ُ ٪فٔي ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص
اہللٔ إَٔ َّ ٧
دمحمنباحمت،رجری،امثعؿاوبہبیش،امیلسؿاجحجنبدانیر،اوباھمش،اوباعہیل،رضحتاوبربزہاالیملسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہک
لل َّ
ت
ه
ِج
ُ
ب
َ
ِک
ن ا ّم َف َمْدد َ
یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس بج یسک سلجم ےس ڑھکے وہےن اک ارادہ رفامےت وت اریخ ںیم ہی رفامای رکےت ُش ْ حَا َ َ

َأ َْ َھ ُدد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّ
ک َف َأ ُئ َ
ب َأ ْس َتع ْف
َ
ْ
ِ
َل۔اکیصخشےنرعضایکایروسؽاہللہیاملکتوجآپےتہکںیہہکےلہپوتآپ
ر
ر
أ
ل
َ
َ
ُ
ب ِإ ْ َ
ُ
ںیہنرکےتےھت؟آپےنرفامایہککشیبہیاملکتسلجمںیموجھچکوہےتںیہاؿاکافکرہںیہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،رجری،امثعؿاوبہبیش،امیلسؿاجحجنبدانیر،اوباھمش،اوباعہیل،رضحتاوبربزہاالیملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سلجمیکوکیئابتآےگڑباھانعنمےہ
ابب  :ادباکایبؿ
سلجمیکوکیئابتآےگڑباھانعنمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1432

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي ٓارضَ ،فیاِي ،ارسائی ،١اٟوٟیذ ،زہيَب ٩رحب ،حشين ب٣ ٩ح٤ذ ،ارسائی ،١حرضت ًبذاہلل ب٩
٣شٌود رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رح ٕب
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟؤٟی ٔذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َن َش َب ُط َ٨َ ٟا ُز َصيَُِ بِ ُِ َ ٩
ض َح َّذثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
رف َیاب ٔ ُّي ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

رسائ ٔی َ ١فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟؤٟی ُذ ابِ ُ ٩أَبٔي صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زیِذٔ بِ َٔ ٩زائ ٔ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
ًَ ُِ ٩ح َشي ِ ٔن ابِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َخ َد إَِٔ ٟی٥ِ ُٜ
َِ ٣ش ٌُود ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠یُ َب ُِِّ ٠نٔي أَ َح ْذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔي ًَ ِ ٩أَ َح ٕذ َط ِیئّا َٓإِِّٔي أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِ ُ

َوأََ٧ا َسٔ٠ی ُ ٥اٟؼَّ ِذرٔ

دمحم نب ییحی افرس ،رفایین ،ارسالیئ ،اولدیل ،زریہنب رحب ،نیسح نب دمحم ،ارسالیئ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکیئ صخش ےھجم ریمے احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ںیم ےس یسک یک وکیئ
ابتہناچنہپےئویکہکنںیماچاتہوہںہکاہمتریرطػاساحؽںیمولکنںہکریماہنیساصػوہ۔
رافی  :دمحم نب ییحی افرس ،رفایین ،ارسالیئ ،اولدیل ،زریہنب رحب ،نیسح نب دمحم ،ارسالیئ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےکرشےسےتچبرےنہاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ولوگںےکرشےسےتچبرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1433

ًیسي ب٤ٌ٣ ٩ز ،حرضت
راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض٧ ،وح ب ٩یزیذ ،سیار ٣وئب ،ابزاہی ٥ب ٩سٌیذ ،اب ٩اسحاٰ ،ٚ
ًبذاہلل ب٤ً ٩زو ب ٩أِٟواء اٟخزاعي

یذ بِ َٔ ٩سیَّا ٕر ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّد ُب َح َّذث َ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذثَٔ٨یطٔ ابِ ُ٩
ض َح َّذثَ َ٨ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ئ ا ُِ ٟخزَاعٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢د ًَاِ ٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
إ ٔ ِس َح ََٔ ً ٩ِ ًَ ٙیسي بِ ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ِِ َٔ ٟوا ٔ

َقیِ ٕع ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َب ٌِ َذ ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟتِ ٔ٤ص َػاح ٔ ّبا َٗا ََ َٓ ٢حائَنٔي
َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِذ أَ َرا َد أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ َثنٔي ب ٔ َ٤ا ٕ ٢إلٔ َي أَبٔي ُسٔ َِی َ
اَ ٪ی ِ٘ ٔش ُُ ٤ط فٔي ُ َ
ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َّ
ک َػاح ٔ ْب َٗا َ٢
ْخ َ
ود َو َت َِ ٠تُ ٔ٤ص َػاح ٔ ّبا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أَ َج َِٗ ١ا ََٓ ٢أََ٧ا ََ ٟ
اٟـ ِ٤ز ٔ ُّی َٓ َ٘ا َ ٢بَ ََِ ٠نٔي أََ َّ ٧
ک تُزٔی ُذ ا ُِ ُ ٟ

َٓحٔئ ُِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َٗ ِذ َو َج ِذ ُت َػاح ٔ ّبا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َُِ ٠ُٗ ٩ِ ٣َ ٢ت ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َّ
اٟـ ِ٤ز ٔ ُّی َٗا َ ٢إٔذَا
ِ
ئ َٗا َ ٢إِِّٔي
َْخ ِج َ٨ا َحتَّي إٔذَا ُُ ٨ِ ٛت بٔاْلِ َبِ َوا ٔ
 ١أَ ُْ َ
وک ا ِٟب ٔ ِ ٔ
َص َب ِل َت ب ٔ ََل َد َٗ ِو ٔ٣طٔ َٓا ِح َذ ِر ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط َٗ ِذ َٗا َ ٢ا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
ْک ُّی َو ََ َتأ َُ ٨ِ ٣ط ٓ َ َ
َّ
َِک ُت َٗ ِو َ ٢أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ َذ ِد ُت ًََّ َي
أُرٔی ُذ َحا َج ّة إلٔ َي َٗ ِومٔي ب ٔ َو َّد َ
اَ َٓ ٪ت َ٠ب َِّث لٔي ُُِٗ ٠ت َرا ٔط ّذا َٓ َ٤َّ ٠ا َولي ذ َ ِ
َّ
اَف إٔذَا ص َُو ی ٌَُار ُٔؿنٔي فٔي َرص ِٕم َٗا ََ ٢وأَ ِو َؿ ٌِ ُت ٓ ََش َب ِ٘ ُت ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َرآِٔي َٗ ِذ
َخ ِج ُت أُو ٔؿ ٌُ ُط َحتَّي إٔذَا ُُ ٨ِ ٛت بٔاْلِ َ َػ ٔ ٔ
َبٌٔيَ ٔی َحتي َ َ
ص ُٓوا َو َجائَنٔي َٓ َ٘ا َ ٢کَاِ َ ٧ت لٔي إلٔ َي َٗ ِومٔي َحا َج ْة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أَ َج َِ ١و ََ ٣ـ ِی َ٨ا َحتَّي َٗ ٔذ ِ٨َ ٣ا ََ َّٜ ٣ة ٓ ََذٓ ٌَِ ُت ا ِ٤َ ٟا َ ٢إلٔ َي أَبٔي
ُٓ ُّت ُط ا ِن َ َ
ا٪
ُسٔ َِی َ
دمحم نب ییحی نب افرس ،ونح نب سیدی ،ایسر ومبئ ،اربامیہ نب دیعس ،انب ااحسؼٰ ،یسیع نب رمعم ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب الفعواء
ازخلایعاےنپفادلےسرفاتی رکےتںیہفہرفامےتںیہہک روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےن ےھجمالبای افرآپاکارادہ اھتہک ےھجم
ایفسؿےکاپسھچکامؽدےرکںیجیھباتہکفہاسامؽوکہکمںیمرقشیےکولوگںںیممیسقترکدےافرحتفہکمےکدعبافرآپےن
ھجمےسرفامایہکاانپاسیھتڈوھڈنف(ویکہکنآپںیمرفسںیمیسکوکاےلیکاجےن ےسعنمرفامےتےھت)فہےتہکںیہہکریمےاپسرمعف
نب اہیم ارمضلی آایگ افر اہک ہک ےھجم االطع یلم ےہ ہک مت ےن ےنلکن اک ارادہ ایک ےہ افر یسک اسیھت یک التش ںیم وہں۔ ںیم ےن اہک ہک
ابلکل کیھےہرمعفنباہیمےناہکہکوتںیماہمترااسیھتوہںفہےتہکںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافر
اہک ہک ںیم ےن اسیھت اپایل ےہ آپ ےن رفامایہک وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہکہک رمعف نب اہیم ارمضلیآپ ےن رفامای ہک بج مت دفراؿ رفس
اس یک وقؾ ےک العہق ںیم زپاؤ رکف وت اس ےس چب رک رانہ ویکہکن یسک ےنہکفاےل ےن اہک ےہ ہک اےنپ ےگس اھبیئ ےس یھب  ے وخػ تم
وہ۔انچہچنمہولگےلکناہیںکتہکبجاوباءےچنہپوتاسےناہکہکےھجماینپوقؾںیمھچکاکؾےہفداؿےکالعہقںیممتاہیں رہھٹ
رک ریما ااظتنر رکف ںیم ےن اہک اجؤ افر دیسےھ آان بجفہ اجےن ےک ےیل ڑما وت ےھجم روسؽاہلل یلص اہلل یلص اہلل ہیلعفملس اک وقؽ ایدآای
ذہلاںیماےنپافٹنرپوساروہااہیںکتہکاےساگھباتوہا فاہںےسلکنایگ بجںیمااصرفےکاقمؾرپاچنہپوتداھکیہکرمعفنب ہیم
رمضیاکیرگفہےکاسھتریمےاقمہلبوکآراہرمعفنبفعواءےتہکںیہہکںیمےنافٹنوکافرزیتیےساگھبایافراسےسآےگلکن
ایگ بج اس ےن داھکی ہک اس ےن ےھجم وفت رکدای ےہ۔ وت اس ےک اسیھت فاسپ ولٹ ےئگ افر فہ ریمے اپس آای افر ےنہک اگل ہک ےھجم
اینپ وقؾ ںیم ھچک اکؾ اھت ںیم ےن اہک  کیھ ےہ افر مہ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک ہکم رکمہم آےئگ افر ںیم ےن امؽ اوبایفسؿ ےک وحاہل

رکدای۔
رافی  :دمحم نب ییحی نب افرس ،ونح نب سیدی ،ایسر ومبئ ،اربامیہ نب دیعس ،انب ااحسؼٰ ،یسیع نب رمعم ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
الفعواءازخلایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ولوگںےکرشےسےتچبرےنہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1434

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزی ،سٌیذ ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ََ ٢یَُِ ٠ذْ ُا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ُ ٣ج َِحٕ َواح ٔ ٕذ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکومنماکیوسراخےسدفابرہںیہنڈاساجاتکس۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیمیکاچؽنلچاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ

آدیمیکاچؽنلچاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1435

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ ،ح٤یذ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟبي ػََّّي اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠إٔذَا ََ ٣شي َٛأَُ َّ ٧ط ی َتو َّٛأ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة أَ َِْ َ َََ٧ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕذ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ ُّ َ
ِ َ َ َ
َ َ
فبھنبہیقب،اخدل ،دیم ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجالچرکےتےھت۔وت
آپیکاچؽایسیوہیتیھتہکوگایہکآپکھجرکلچرےہںیہ،
رافی  :فبھنبہیقب،اخدل ،دیم،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیمیکاچؽنلچاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1436

راوی  :حشين بٌ٣ ٩اذ ب ٩ح٨یًٕ ،بذاًََّي ،سٌیذ جزیزی

اٟلٔ َِی َٔٗ ١ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َِٔ ٠ُْ ٩ی ٕٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي َح َّذث َ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیذ ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔي ُّ
وب
ا ٪أَبِ َی َف َٔ٠٣ی ّحا إٔذَا ََ ٣شي َٛأَ٤َ َّ ٧ا یَ ِضؤی فٔي َػبُ ٕ
ٕ َرأَیِ َت ُط َٗا َ ٢ک َ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َِ ٛی َ
نیسحنباعمذنبحلیف،دبعاالیلع،دیعسرجرییےتہکںیہہکاوبالیفطلرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وک
داھکیےہںیمےناہکہکآپےناںیہنسکاحؽںیمداھکیےہرفامایآپدیفسرگنےکحیلمرہچےفاےلےھت۔بجآپےتلچوتااسی
وسحمسوہاتہکوگایآپبیشنںیمارترےہوہں۔

رافی  :نیسحنباعمذنبفینح،دبعاالیلع،دیعسرجریی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتٹیلفتقاکیاٹگندفرسیاٹگنرپرانھکونممعےہ
ابب  :ادباکایبؿ
ےتٹیلفتقاکیاٹگندفرسیاٹگنرپرانھکونممعےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1437

٣وسي ب ٩اس٤اًی ١ح٤اد ،ابوزیََ ،جابز،
راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیذٟ ،یثٰ ،

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هي
اِ ٠ٟی ُث ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

َخی َزا َد ُٗت َ ِی َب ُة َوص َُو
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َـ ٍَ َو َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة َی ِز َٓ ٍَ اَّ ٟز ُج ُ
 ١إ ٔ ِح َذی رٔ ِجَِ ٠یطٔ ًََّ َي اْلِ ُ ِ َ
ُِ ٣ش َتَ ًََّ ِٕٙ ٠ي هَ ِضزٔظ ٔ
قیتیہنبدیعس،ثیل،ومٰیسنباامسلیعامحد،اوبزربی،اجرب،رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایہکاسابت
ےسہکآدیمپ رےکلبتچےنٹیلیکاحتلںیماکیاٹگندفرسیرپہنرےھک۔ہبیتقنبدیعسیکرفاتیںیمےہہکہنااھٹےئ۔
رافی  :قیتیہنبدیعس،ثیل،ومٰیسنباامسلیعامحد،اوبزربی،اجرب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےتٹیلفتقاکیاٹگندفرسیاٹگنرپرانھکونممعےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1438

راوی  :نٔیَّي٣ ،اٟک٨ٌٗ ،بي٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬اب ،حرضت ًباد ب ٩ت٤ی٥

اب ًَ ًَِ ٩بَّاد ٔ بِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥طٔ أَُ َّ ٧ط َرأَی
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ح و َح َّذث َ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َخی
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ش َت ِّ ٔ ٘٠یا َٗا َ ٢ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔذٔ َوا ٔؿ ٌّا إ ٔ ِح َذی رٔ ِجَِ ٠یطٔ ًََّ َي اْلِ ُ ِ َ

بف
یلی ،امکل ،یبنعق ،امکل ،انب َھاب ،رضحت ابعد نب میمت اےنپ ؤاچ ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکدجسمںیمتچےٹیلوہےئداھکیہکآپےناینپاکیاٹگنوکدفرسیرپراھکوہااھت۔
بف
رافی  :یلی،امکل،یبنعق،امکل،انبَھاب،رضحتابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےتٹیلفتقاکیاٹگندفرسیاٹگنرپرانھکونممعےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1439

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬اب ،حرضت سٌیذ ب ٩ا٤ٟشیب

ا ٪کَاَ٧ا َیٔ ٌَِ ََل ٔ٪
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
اب َوًُ ِث ََ ٤
ک
ذََ ٔ ٟ
یبنعق ،امکل ،انب َھاب ،رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع نب ااطخلب افر رضحت امثعؿ نب افعؿ دفونں اس
رطح ایکرکےتےھت۔ارگ رتس ےنلھکاکادنہشیوہات وت ہیرضحاترہسگااسی ہنرکےتوصخاص امثعؿریضاہللاعتیل ہنعوت اہنتیابایحےھت
ہکرھگںیملسغرکےتوہےئیھبرتسںیہنوھکےتلےھت۔

رافی  :یبنعق،امکل،انبَھاب،رضحتدیعسنبابیسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(رازیک)ابتوکآےگایبؿرکانعنمےہ
ابب  :ادباکایبؿ
(رازیک)ابتوکآےگایبؿرکانعنمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1440

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،یحیي ب ٩آد ،٦اب ٩ابي ذئبً ،بذاٟزح ٩٤بً ٩لاءً ،بذا٠٤ٟک ب ٩جابزً ،تیک بً ٩لاء،
ًبذا٠٤ٟک ب ٩حرضت جابزبً ٩بذاہلل

ئ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٩
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩آ َد ََ ٦ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َجابٔز ٔبِ ًَٔ ٩ت ٕ
 ١بٔا َِ ٟحذٔیثٔ ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ ََت
ٔیک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َح َّذ َث اَّ ٟز ُج ُ

َٓه ٔ َي أَ َ٣اْ َ ٧ة

اوبرکبنباوبہبیش،ییحینبآدؾ،انبایبذبئ،دبعارلنمحنباطعء،دبعاکلملنباجرب،کیتعنباطعء،دبعاکلملنبرضحتاجربنب
دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج آدیم وکیئ ابت مت ےس رکے رھپ ادرھ ادرھ اغبئ
وہاجےئوتفہابتاامتنےہ۔
رافی  :اوبرکب نب اوبہبیش ،ییحی نب آدؾ ،انب ایب ذبئ ،دبعارلنمح نب اطعء ،دبعاکلمل نب اجرب ،کیتع نب اطعء ،دبعاکلمل نب
رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
(رازیک)ابتوکآےگایبؿرکانعنمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1441

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب٧ ٩آٍ ،اب ٩ابوذئب ،اب ٩اخي حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بً ٩بذاہلل

َ َ
َقأِ ُت ًََّ َي ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔي َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ٩
َح َّذث َ٨ا أ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ َ ٢
رحإ ٦أَ ِو
َجابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤َ ٟحاُ ٔ ٟص بٔاْلِ َ َ٣أ َ ٧ة إ ٔ ََّ ثَ ََلثَ َة ََ ٣حاَ ٔ ٟص َس ِٔ ُ
ک َدَ َ ٕ ٦
رح ْا ٦أَ ِو ا ِٗت َٔلا َُ َ٣ا ٕ ٢بٔ َِي َِ ٔ َح ٕٓٙ
َ َِف ْد َ َ

ادمحنباصحل،دبعاہلل نبانعف،انباوبذبئ،انبایخ رضحتاجرب ریضاہللاعتیلہنع نب دبعاہللرفامےتںیہہکروسؽ اہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اجم س اامتن وہیت ںیہ وساےئ نیت اجم س ےک۔ یسک رحاؾ وخؿ وک اہبےن فایل اجم س۔ رحاؾ رشاگمہ ےس
افدئہااھٹےنفایلسلجمےک۔اییسکاکامؽانقحولٹےنیلفایلسلجمےک۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبانعف،انباوبذبئ،انبایخرضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
(رازیک)ابتوکآےگایبؿرکانعنمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1442

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ بً ٩بذاہلل ً٤زی ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب ٩سٌذ

وسي اٟزَّاز ُّٔی َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢إٔبِ َزاصٔی ُ ٥ص َُو ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

ًَ ِب ٔذ اہللٔ ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر َّٔی َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رس َصا
ْش ٔ َّ
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ًِوَ َ ٥اْلِ َ َ٣أ َ ٧ة ً ٔ َِ ٨ذ اہللٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ اٟزَّ ُج ُ
ُ ١ی ِٔ ٔضي إلٔ َي ا َِ ٣زأَتٔطٔ َو ُت ِٔ ٔضي إَِٔ ٟیطٔ ث ُ ََّ ٥ی ُِ ُ ٨

دمحمنبالعء،اربامیہنبزمحہنبدبعاہللرمعی،رضحتدبعارلنمحنبدعسےتہکںیہہکںیمےنرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیل
ہنعوکہیرفامےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاامتنںیمبسےسڑبیایختنایقتمےکرفزاہللاعتیل
ےکزندکیہیوہیگہکرمداینپویبیےسامجعرکےافرویبیرمدےسافدئہااھٹےئرھپرمدوعرتاکرازافشرکدے۔
رافی  :دمحمنبالعء،اربامیہنبزمحہنبدبعاہللرمعی،رضحتدبعارلنمحنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لغچوخراکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
لغچوخراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1443

راوی ٣ :شذد ،ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی٤٫ ،٥ا ،٦حرضت حذیٔہ ب ٩ی٤ا٪

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥صَ َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦حُ َذ ِی َٔ َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َوأَبُو بَ ِ ٔ
ات
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ َّت ْ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ِذ ُْ ُ
دسمد  ،اوبرکب نب اوبہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،امھؾ ،رضحت ذحہفی نب امیؿ رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن
رفامایہکلغچوخرتنجںیمںیہناجےئاگ۔
رافی  :دسمد،اوبرکبنباوبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،امھؾ،رضحتذحہفینبامیؿ

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

ابب  :ادباکایبؿ
لغچوخراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1444

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪ابوز٧اد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ َ ٩ِ ٣ٔ ٢
رش
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ئ ب ٔ َو ِجطٕ
ئ ب ٔ َو ِجطٕ َو َص ُؤ ََ ٔ
ض ذُو ا َِ ٟو ِج َضي ِ ٔن َّأ ٟذی یَأتِ ٔي َص ُؤ ََ ٔ
ا٨َّ ٟا ٔ
دسم د،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
ولوگںںیمےسدبرتفہدفراخآدیمےہوجاؿولوگںےکاپساکیرہچہےلرکآایافراؿولوگںےکاپساکیرہچہےلرکآاتےہ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
لغچوخراکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1445

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،رشیک ب ٩رٛين ،نٌی ٥ب ٩ح٨ل٠ہ ،حرضت ً٤ارہ ب ٩یارس

اٟز َٛي ِ ٔن بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ َٔ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رش ْ
یک ًَ ُِّ ٩

اُ َٟ ٪ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َ ٔ ٟشاَ٧ا َٔ٧ ٩ِ ٣ٔ ٪ارٕ
اٟذَ ِ ٧یا ک َ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
اُ َٟ ٪ط َو ِج َضا ٔ ٪فٔي ُّ
اوبرکبنباوبہبیش،رشکینب رنیک،میعننبہلطنح،رضحتامعرہنبایرسرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکداینںیمسجےکدفرہچےوہںےگوتایقتمےکرفزاسیکدفزاب ںینوہںیگآگیک۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،رشکینبرنیک،میعننبہلطنح،رضحتامعرہنبایرس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیغاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1446

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بذاٌٟزیز ،اب٣ ٩ح٤ذًَ ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط ٗٔی َ ١یَا
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َ
ٔیب ُة َٗا َ ٢ذ ٔ ِ ُ َ
أ ٓ ٪یطٔ َ٣ا َت ُ٘و ُِ َ٘ َٓ ٢ذ
ا ٪فٔي أَخٔي َ٣ا أَُٗو َُٗ ٢ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َفأَیِ َت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ا َِ ِٟ
ِک َک أ َْا َک ب ٔ َ٤ا یَ ِ َ
ْک ُظ ٗٔی َ ١أ َ َ

اُِتَب ِ َت ُط َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَٔ ٓ ٩ِ ُٜیطٔ َ٣ا َت ُ٘و ُِ َ٘ َٓ ٢ذ بَ َض َّتطُ

دبع اہلل نب ہملسم ،دبعازعلسی ،انب دمحم ،العء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس اہک ایگ ہک ای روسؽ اہلل تبیغ ایک ےہ رفامای ہک اےنپ اھبیئ اک ااسی ذترکہ رکان وج اےس اندنسپ وہ۔ اہک ایگ ہک آپ اک ایک ایخؽ ےہ ہک
اس ےک ابرے ںیم اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک ابرے ںیم وج ھچک ہہک راہ وہں ارگ فہ اس ےک ادنر یف اولاعق وموجد وہ وت۔ رفامای ہک تبیغ
بجوہیگبجوتوجابتہہکراہےہفہاسےکادنروموجدوہافرارگفہابتاسےکادنروموجدہنوہوترھپوتےناسرپاتہبؿاگلای۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،انبدمحم،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1447

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیاًَّ ،٪ي ب٤ٗ ٩ز ابوحذیٔہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩اْلِ َٗ َِ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ُح َذ ِی َٔ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ئ
ک َٔ ٩ِ ٣ػ ٔٔ َّی َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا ََُ ٢يَُِ َُ ٣ش َّذد ٕ َت ٌِنٔي َٗ ٔؼي ََ ّة َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢ذ ُٗ ِ٠تٔ کَّ ٤َ ٔ ٠ة َِ ٟو ُ٣ز ٔ َج ِت ب ٔ َ٤ا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ِشبُ َ
َح ٤ََ ٟزَ َج ِتطُ َٗاَِ ٟت َو َح َِ ٜی ُت َٟطُ إ ٔ ِن َشاّ٧ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أُح ُّٔب أَِِّي َح َِ ٜی ُت إ ٔ ِن َشاّ٧ا َوأَ َّ ٪لٔي ََ ٛذا َو ََ ٛذا
ا َِ ٟب ِ ٔ
دسمد،ییحی،ایفسؿ،یلعنبرمقاوبذحہفی،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیت ںیہہکںیمےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس
اہکہکہیفصاکالفںالفںبیعیہآپےکےیل اکیفےہ۔دسمدےکالعفہدفرسےرفاة ےناہکہکینعیاؿاکوکاتہدقوہانوتآپ ےن
رفامایہککشیبوتےنااسیہملکاہکےہہکارگاستدنمسرںیمڈاؽرکالھگایاجےئوت دنمسررپاغبلآاجےئافررضحتاعہشئرفامیتںیہ
ہکےھجمدنسپںیہنیسکآدیمیکلقنااترفںافرےھجماسےکوعضانتکامؽیہویکںہنےلم۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،یلعنبرمقاوبذحہفی،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1448

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩وٖ ،ابوی٤ا ،٪طٌیب ،اب ٩ابوحش٧ ،٩وٓ ،١حرضت سٌیذ ب ٩زیذ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩شاح ٕٔ٩ِ ًَ ٙ
ٖ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔي حُ َشي ِ ٕن َح َّذثَ َ٨ا ِ َ ٧و َٓ ُ
َّ
َّ
ق ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠بٔ َِي َِ ٔ َح ٕٓٙ
رع ٔ
َسٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِربَي اِّ ٟزبَا ٔاَ ِست َٔلا ََ ٟة فٔي ٔ ِ
دمحمنبوعػ،اوبامیؿ،بیعش،انباوبنسح،ونلف،رضحتدیعسنبزدیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبسےسڑبا
وسدہیےہہکاملسمؿیکزعتفآربفرپانقحزابؿنعطوکدرازایکاجےئ۔
رافی  :دمحمنبوعػ،اوبامیؿ،بیعش،انباوبنسح،ونلف،رضحتدیعسنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1449

راوی  :اب٣ ٩ؼفي ،ب٘یہ ،ابوِ٣يَہ ،ػٔوا ،٪راطذ ب ٩سٌیذً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩جبيَ ب ٩جزیح ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َوأَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا َػٔ َِوا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َرا ٔط ُذ بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ َو ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩ج َبيَِ ٕ

ض
َار َٔ ُ ٧ ٩ِ ٣حا ٕ
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا ُ ٔ
رع َد بٔي ََ ٣ز ِر ُت بٔ َ٘ ِوُ َٟ ٕ ٦ض ِ ٥أَهِ ٔ ْ
و ٪فٔي
ئ َّأ ٟذ َ
َٗ ١ا َ ٢صَ ُؤ ََ ٔ
ورص ُُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت ََ ٩ِ ٣ص ُؤ ََ ٔ
ئ یَا ٔجََِٔی ُ
ض َو َی َ٘ ٌُ َ
یَ ٩یأِکَُ ُ٠
َی ِخ ُُ ٤ظ َ
وُ ٪و ُجو َص ُض َِ ٥و ُػ ُذ َ
وُ ُٟ ٪ح َو ٦ا٨َّ ٟا ٔ

َ
اَ ٩ِ ًَ ٪ب٘ ٔ َّی َة َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ أَْ َ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩أَبٔي ً َٔیسي َّ
اٟش ِی َٔ ٠حینٔ ُّي
رعاؿٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود َح َّذثَ َ٨اظ یَ ِحیَي بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
أ َِ
ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ َ٤َ ٛا َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي

انب یفصم ،ہیقب ،اوب ریغہ ،وفصاؿ ،رادش نب دیعس ،دبعارلنمح نب ریبج نب رجحی ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج ےھجم رعماج اطع یک یئگ وت اس رات ںیم اکی وقؾ رپ ذگرا اؿ ےک اننخ
اتےبن ےک ےھت افر فہ اؿ انونخں ےس اےنپ رہچے افر ےنیس رھکچ رےہ ےھت وت ںیم ےن اہک ہک ہی وکؿ ولگ ںیہ اے ربجالیئ اوہنں
ےنرفامایہکہیفہولگںیہوجولوگںاکوگتشاھکےتںیہافراؿیکزعتفآربفےکدرےپر ےتںیہاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاس
لسل
ب
حت
دحثی وک ٰییحی نبامثعؿ ےن ہیقب ےکفا ےط ےس مہ ےس ایبؿ ایکہک اس ںیم رضحت اسن اک ذترکہ ںیہن افر ٰیسیع نب ایب ٰیسیع ا ی
ےناوباریغملہےکفاہطسےسمہےسایبؿایکہکوتانبایفصملیکذموکرہابالدحثییہیکرطحایبؿایک۔
رافی  :انبیفصم،ہیقب،اوب ریغہ،وفصاؿ،رادشنبدیعس،دبعارلنمحنبریبجنبرجحی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1450

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اسودً ،ا٣ز ،ابوبْک ب٨ً ٩اغ ،اً٤ع ،سٌیذ بً ٩بذاہلل ب ٩جزیح ،حرضت ابوبززہ اَسَّ٠م

غ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
ْک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َودُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْش َ ٩ِ ٣آ َ ٩َ ٣بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُْ ِِ ١اْل ٔ َی٤ا ُ٪
ُج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ََّم َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ََ َ ٌِ ٣

ََِٗ ٠ب ُط ََ َت ِِ َتابُوا ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو ََ َتتَّب ٔ ٌُوا ًَ ِو َرات ٔض ٔ َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ط ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ ًَ ِو َرات ٔض ٔ َِ ٥یتَّب ٔ ٍُ اہللُ ًَ ِو َر َت ُط َو ََ ٩ِ ٣یتَّب ٔ ٍِ اہللُ ًَ ِو َر َتطُ
َیٔ َِـ ِح ُط فٔي بَ ِیتٔطٔ
امثعؿنباوبہبیش،اوسد،اعرم،اوبرکبنبانعش،اشمع،دیعسنبدبعاہللنبرجحی،رضحتاوبربزہاالیملسرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےاؿولوگںیکامجتعوجرصػزابؿےساامیؿالےئوہافراؿےکبولبںیماامیؿدالخ
ںیہن وہا املسمونں یک تبیغ تم ایک رکف افر ہن اؿ یک زعت فآربف ےک درےپ روہ اس ےیل وج یسک یک زعت ےک درےپ وہات ےہ اہلل

اعتیلاسیکزعتےکدرےپوہاجےتںیہافراہللاعتیلسجیکزعتےکدرےپوہاجںیئوتاسوکاےنپرھگروسارکدےتیںیہ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،اوسد،اعرم،اوبرکبنبانعش،اشمع،دیعسنبدبعاہللنبرجحی،رضحتاوبربزہاالیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1451

راوی  :حیوہ ب ٩رشیح ،ب٘یہ ،اب ٩ثوباٜ٣ ،٪حو ،٢وٗاؾ ب ٩ربیٌہ٣ ،شتور ب ٩طذاد

یٌ َة ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو َٕ ٩ِ ًَ ٢و َّٗ ٔ
رشیِ ٕح ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
ص ُّی َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
اؾ بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔد ٔأَُ َّ ٧ط َح َّذثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ َ ١ب ٔ َز ُج ِٕ ٣ُ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَک ِ َّ ٠ة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ِلٌ ُُٔ ٤ط ِٔ ٣ثََ ٠ضا َٔ ٩ِ ٣ج َض َّ٥َ ٨

ئ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َی ُ٘ ُو ٦بٔطٔ
َو َٔ ُٛ ٩ِ ٣س َي ثَ ِوبّا ب ٔ َز ُج ِٕ ٣ُ ١شَٓ ٥ٕ ٔ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ یَُ ِٜشو ُظ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٔ ٩ِ ٣ج َض ََّ ٥َ ٨و ََ َٗ ٩ِ ٣ا ٦ب ٔ َز ُج َٕ َ٘ ٣َ ١اُ ٦س ِٕ ٌَ ٤ة َورٔیَا ٕ

ََ َ٘ ٣اُ ٦س ِٕ ٌَ ٤ة َورٔ َیا ٕئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة

ویحہ نب رشحی ،ہیقب ،انب وثابؿ ،وحکمؽ،فاقص نب رہعیب ،وتسمر نب دشادایبؿ رکےت ںیہہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامایہکسجصخشےنیسکاملسمؿیکتبیغاکوناہلاھکایاہللاعتیلایقتمےکرفزاےساسےکلثممنہجاکوناہلالھکںیئےگافرسج
ےن یسک املسمؿ یک ربایئ اک ابلس انہپ اہلل اےس اس ےک لثم منہج اک ابلس انہپںیئ ےگ افر سج صخش ےن یسک وک رہشت ف رایاکری افر
دالھکفے ےکاقمؾ رپ ڑھکا ایک ای یسک صخش یک فہج ےس رایاکریف رہشت ےک اقمؾ رپ ڑھکا وہا وت اہلل ایقتم ےک رفز اس ےس رایاکری
افررہشتےکاقمؾرپڑھکارکےاگ۔
رافی  :ویحہنبرشحی،ہیقب،انبوثابؿ،وحکمؽ،فاقصنبرہعیب،وتسمرنبدشاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1452

راوی  :واػ ١بً ٩بذاًََّي ،اسبان ب٣ ٩ح٤ذ٫ ،ظا ٦ب ٩سٌذ ،زیذ ب ٩اس ،٥٠ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اْلِ َ ًَِّ َي َح َّذث َ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
رع ُؿ ُط َو َد ُ٣طُ َح ِش ُب ا ِ٣ز ٔ ٕئ ٔ٩ِ ٣
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُّ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ًََّ ٥ٔ ٔ ٠ي ا ِِ ٤ُ ٟشَ َ ٥ٔ ٔ ٠
رح ْا٣َ ٦اُٟطُ َو ٔ ِ
َّ ِّ
ِق أَ َْا ُظ ا ِِ ٤ُ ٟش٥َ ٔ ٠
اْٟش أَ َِ ٪ی ِح ٔ َ
فالصنبدبعاالیلع،اابسطنبدمحم،اشھؾنبدعس،زدینباملس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرہاملسمؿرپدفرسےاملسمؿاکامؽ،زعتافروخؿرحاؾےہیسکآدیمےکرباوہےنوکاانت
یہاکیفےہہکفہاےنپاملسمؿیکریقحترکاتوہ۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،اابسطنبدمحم،اشھؾنبدعس،زدینباملس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1453

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩اس٤اء بً ٩بیذ ،اب٣ ٩بارک ،یحیي بً ٩بذاہلل ب ٩س٠امی ،٪اس٤اًی ١ب ٩یحیي ٌ٣ ،اَفی،
س ١٬ب ٩حرضت ٌ٣اذ ب ٩ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ٩ِ ًَ ٪
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
اَف ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ا ُِ ٟح َضنٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ی ِحیَي ا ِٔ ٔ ٌَ ٤ُ ٟ

َح ََّم ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا ٔ٨َ ٣ُ ٩ِ ٣آ ٕٔ ٙأ ُ َرا ُظ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث اہللُ َّ َ٠َ ٣ا یَ ِح َّٔم َِ ٟح َُ ٤ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٔ٧ ٩ِ ٣ارٔ َج َض ََّ ٥َ ٨و ََ ٩ِ ٣رمَي ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا بٔظَ ِی ٕئ
َّ
ْخ َد ٔ٤َّ ٣ا َٗا َ٢
یُزٔی ُذ َط ِی َُ ٨ط بٔطٔ َح َب َش ُط اہللُ ًََّ َي ٔج ِ ٔ
رس َج َض ََّ ٥َ ٨حتي یَ ِ ُ
َ
دبعاہلل نبدمحم نباامسءنبدیبع،انبرابرک ،ییحینب دبعاہللنبامیلسؿ ،اامسلیع نب ییحی،اعمرفی ،ھل نب رضحتاعمذ نباسن
ریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنیسکومنموکانمقفےکرشےساچبایایکس
امحتییکوتاہللاعتیلرفزایقتماکیرفہتشںیجیھبےگوجاسےکوگتشوکمنہجیکآگےس اچبےئاگافرسجےنیسکاملسمؿرپ
ت
تمہتاگلیئسج ےساس اک دصقماساملسمؿ یکربایئوہ وتاہللاعتیلاےس منہجےکلپ رپرفک دںی ےگاہیں کت ہکفہاس مہمب
ےکانگہےساپکوہرکلکناجےئ۔
َ
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسءنبدیبع،انبرابرک،ییحی نبدبعاہللنبامیلسؿ،اامسلیعنبییحی ،اعمرفی ،ھل نبرضحتاعمذ
نباسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1454

راوی  :اسحا ٚب ٩ػباح ،اب ٩ابو٣زیٟ ،٥یث ،یحیي ب ٩س٠ی ،٥اس٤اًی ١ب ٩بظيَ

َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َِ ٣ز َی َ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َی ِحیَي بِ ُُ ٩س َِ ٠ی ٕ ٥أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ََ ٩ب ٔظيَ ٕ

َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َوأَبَا كَ َِ ٠ح َة بِ ََ ٩س ِض ٕ ١اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َی ُ٘ َوَ َٔٗ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ٩ِ ٣
رع ٔؿطٔ إ ٔ ََّ َْ َذ َُ ٟط اہللُ فٔي َِ ٣وك ٕٔ ٩یُ ٔح ُّب ٓ ٔیطٔ
ا ِ٣ز ٔ ٕئ َی ِخ ُذ ُ ٢ا َِ ٣زأّ ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا فٔي َِ ٣و ٔؿ ٍٕ تُ َِ ٨ت َض ُ
ک ٓ ٔیطٔ ُ ِ
رح َُ ٣ت ُط َویُ َِ ٨ت َ٘ ُؽ ٓ ٔیطٔ ِٔ ٔ ٩ِ ٣

َّ
ص ُظ اہللُ فٔي
رع ٔؿطٔ َویُ َِ ٨ت َض ُ
ک ٓ ٔیطٔ ِٔ ُ ٩ِ ٣
ص َت ُط َو َ٣ا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٣ز ٔ ٕئ یَ ُِ ُ ٨
رح َ٣ت ٔطٔ إَٔ َن َ َ
نُ ِ َ
ص ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا فٔي َِ ٣و ٔؿ ٍٕ یُ َِ ٨ت َ٘ ُؽ ٓ ٔیطٔ ِٔ ٔ ٩ِ ٣
ص َت ُط َٗا َ ٢یَ ِحیَي َو َح َّذثَٔ٨یطٔ ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩ط َّذاد ٕ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود یَ ِحیَي بِ ُ٩
َِ ٣وك ٕٔ ٩یُ ٔح ُّب نُ ِ َ
 ١بِ َُ ٩ب ٔظيَ ٕ َِ ٣ول َي بَنٔي ََِ ٣ا ََ ٟة َو َٗ ِذ ٗٔی ًَُ ١ت ِ َب ُة بِ ُ٩
ُسَِ ٠ی َٕ ٥ص َذا ص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕذ َِ ٣ول َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َط َّذاد ٕ َِ ٣و ٔؿ ٍَ ًُ ِ٘ َب َة
ااحسؼنبابصح،انباوبرممی،ثیل،ییحینبمیلس،اامسلیعنبس ریےتہکںیہہکںیمےنرضحتاجربریضاہللاعتیلہنعنبدبعاہللافر
رضحت اوبب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع نب لہس االاصنری دفونں وک انس ہہک رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
وکیئ آدیم ااسی ںیہنہک فہ یسک املسمؿ وک روسارکے ایسی ہگجہکاہجںاسیک زعتف رحتم ولیٹ اجریہ وہ افر اسیک آربف مکیک اج
ریہ وہ  رگ ہیہک اہلل اےساےسی ومعق رپ روسارفامںیئ ےگاہجں فہاس یکدمد اچاتہ وہاگ افر وکیئآدیم ااسی ںیہن وج یسک املسمؿیکدمد
رکے ایسی ہگج اہجں اس یک زعت مک یک اجریہ وہ۔ افر اس یک آربف ولیٹ اجریہ وہ  رگ ہی ہک اہلل اعتیل اس یک اےسی اقمؾ ںیم دمد
رفامںیئ ےگاہجں فہ اہللیک دمد اچاتہ وہاگ۔ییحی نب میلس ےتہک ںیہہکاس دحثی وک ھجم ےس دیبع اہلل نب رمع افر ہبقع نب دشاد ےن یھب
ایبؿایک۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہیییحینبمیلس نبزدی ںیہافراامسلیعنبس ریینب اغمہلےکآزادرکدہالغؾںیہ افر ضعبرمہبت
ہبقعنبدشادےکاجبےئہبتعنبدشادیھباہکایگےہ۔
رافی  :ااحسؼنبابصح،انباوبرممی،ثیل،ییحینبمیلس،اامسلیعنبس ری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشیکتبیغ،تبیغںیہنالہکیت
ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشیکتبیغ،تبیغںیہنالہکیت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1455

راوی ًَّ :ي ب ٩نصً ،بذاٟؼ٤ذ بً ٩بذاٟورث ،جزیزی ،ابوًبذاہلل جظَّم ،حرضت ج٨ذب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩ن ِصٕ أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َٔ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا َِ ٟوار ٔٔث َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔطٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي َح َّذث َ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اہللٔ
َ
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ا ُِ ٟحظَ ٔ ِّ
رعاب ٔ ٌّي َٓأََ٧ا َخ َراح ٔ ََ ٠ت ُط ث ُ َََّ ٠َ٘ ًَ ٥ضا ث ُ ََّ ٥د َْ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َذ ٓ ََؼََّّي ََْ ٠
َّم َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ُج ُِ ٨ذ ْب َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َس ََّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَي َراح ٔ ََ ٠ت ُط َٓأَك ِ ََ َ٘ ٠ضا ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب ث ُ ََّ٧ ٥ا َدی َّ
اُ ٠ٟض َّ٥

و ٪ص َُو أَ َؿ ُّ ١أَ َِ ٦بٌٔيَُ ُظ أَ٥َِ ٟ
ِار َح ِ٤نٔي َو َُ ٣ح َّّ ٤ذا َوََ ُت ِ ٔ
ْش ِک فٔي َر ِح َ٤ت ٔ َ٨ا أَ َح ّذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ُ٘وَ ُٟ
َت ِش ٌَُ ٤وا إلٔ َي َ٣ا َٗا ََٗ ٢ا ُٟوا بََّ َي

یلع نب رصن ،دبعادمصل نب دبعاولرث ،رجریی ،اوبدبع اہلل یمشج ،رضحت دنجب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی دبف آای افر
اینپوساریوکالھٹبایاےسابدناھرھپدجسموبنیںیمدالخوہایگافرروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپامنززپیھبجروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنالسؾریھپ دایوتفہاینپوساریےکاپس آای افراےسوھکال رھپوساروہرکاکپرااےاہلل ریمےافرپافر
دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرمحرفامایافررامریرتمحںیمیسکوک رشکیہنرکان۔وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمت
ایکےتہکوہفہزایدہاجلہےہایاساکافٹن؟ایکمتےنںیہنانساسےنایکاہک؟احصہبےنرعضایکویکںںیہن؟
رافی  :یلعنبرصن،دبعادمصلنبدبعاولرث،رجریی،اوبدبعاہللیمشج،رضحتدنجبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشیکتبیغ،تبیغںیہنالہکیت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1456

راوی ً :یسي ب٣ ٩ح٤ذ رَّ٣ي ،ابً ٩وٖ ،سٔیا ،٪ثور ،راطذ ب ٩سٌذ ،حرضت ٌ٣اویہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َوابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪ثَ ِورٕ ًَ َِ ٩را ٔطذٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ
رفیَاب ٔ ُّي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ٖ َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
ک إ ٔ َِّ ٪ات َب ٌِ َت ًَ ِو َرا ٔ
ض أَٓ َِش ِذ َت ُض ِ ٥أَ ِو ِ ٔ ٛذ َت أَ ِ٪
ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إَٔ َّ ٧
ت ا٨َّ ٟا ٔ

ُت ِٔ ٔش َذص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو َّ
ئ کَْ ٤َ ٔ ٠ة َسَ ٌَ ٔ٤ضا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َنٔ ٌََ ُط اہللُ َت ٌَال َي ب ٔ َضا
اٟذ ِر َدا ٔ
یسیع نبدمحمریلم،انبوعػ،ایفسؿ،وثر،رادشنبدعس،رضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہککشیبارگوتولوگںےکویعبیکوٹہںیماگلرےہاگوتاںیہنرخابرکدےاگایرفامایہکرقبی
ےہہکوت اںیہناگبڑدے۔رضحتاوبادلرداءرفامےتںیہہکہیفہہملکےہہکرضحتاعمفہیےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس
انسےہافراسےکذرہعیاہللےناںیہنتہبعفناطعرفامای۔
رافی  :یسیعنبدمحمریلم،انبوعػ،ایفسؿ،وثر،رادشنبدعس،رضحتاعمفہیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
انبایصداکایبؿ

حذیث 1457

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

راوی  :جبيَب ٩نٔيَٛ ،ثيَب٣ ٩زة٤ً ،زو ب ٩اسود٘٣ ،ذا ٦بٌ٣ ٩ذیْکب ،حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رشیِحٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ ُِ ٩ج َبي َِ ٔبِ ٔ٩
 ١بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
رضم ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
غ َح َّذث َ َ٨ا َؿ َِ ٤ـ ُ ٥بِ ُ ٩ز ُِر ًَ َة ًَ َِ ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ ٟح ِ َ
ِک َب َوأَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
نُ َٔيَِ ٕ َو َٛثٔيَ ٔبِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َود ٔ َوا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذأ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ذٔی َ ٔ
ض أَٓ َِش َذص ُِ٥
اْلِ َ ٔ٣ي ََ إٔذَا ابِ َتَِى اٟز َِّیب َة فٔي ا٨َّ ٟا ٔ

دیعس نب رمعف یصمح  ،اامسلیع نب ایعش ،

ضمض

م نب زرہع  ،رشحی نب دیبع  ،ریبجنب ریفن ،ریثکنب رمة ،رمعف نب اوسد ،دقماؾ نب

دعمرکیب،افررضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایبجاریم(احمک)ولوگںںیمامگؿڈوھڈنےاگ(اؿےکاعمالمتںیم)فاحض رشیعوبثتےکاجبےئضحمامگؿرپلمعرکے

اگوتاںیہناگبڑدےاگ۔
رافی  :ریبجنبریفن،ریثکنبرمة،رمعفنباوسد،دقماؾنبدعمرکیب،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشیکتبیغ،تبیغںیہنالہکیت
ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشیکتبیغ،تبیغںیہنالہکیت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1458

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،زیذ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أتُ َٔي ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َٓ٘ٔی ََ ١ص َذا ُٓ ََل ْ٪
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْط ِ ٔ ٟح َی ُت ُط َْ ِّ ٤زا َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُذ اہللٔ إَّٔ٧ا َٗ ِذ ُ ٧ضٔی َ٨ا ًَ ِ ٩اَّ ٟت َح ُّش ٔص َو َل ٩ِٔ ٜإ ٔ ِ ٪یَوِ َضزِ َ٨َ ٟا َط ِی ْئ َ٧أ ِ ُْ ِذ بٔطٔ
َت ِ٘ ُ ُ
اوبرکبنباوبہبیش،اوباعمفہی ،اشمع،زدیریضاہللاعتیلہنع رفامےتںیہہکرضحتدبعاہللنبوعسمدےکاپساکی صخشالایایگ افر
آپےساساکاعترػرکےتوہےئاہکایگہکہیفہصخشےہسجیکڈاڑیھےسرشابیتکپٹےہوترضحتدبعاہللےنرفامایہکںیمہ
سسجتافروٹہاگلےنےسعنمایکایگےہنکیلارگوکیئمہرپاظرہوہایگوتاسرپمہوماذخہرکںیےگ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،زدیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

یسکصخشیکتبیغ،تبیغںیہنالہکیت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1459

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہیً ،٥بذاہلل ب٣ ٩بارک ،ابزاہی ٥ب ٩نظیمٌٛ ،ب ب٤٘٠ً ٩ہ ،ابو٫یث ،٥حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩ن ٔظ ٕیم ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِ ٩أَب ٔي ا َِ ٟض ِی َث ٔ٩ِ ًَ ٥
ا ٩ِ ٤َ َٛ ٪أَ ِح َیا َِ ٣و ُؤ َد ّة
ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رأَی ًَ ِو َر ّة ٓ ََشت َ ََصَا ک َ َ
ب
ملسمنباربامیہ،دبعاہللنبرابرک،اربامیہنبطیشن،بعکنبہمقلع،اوبهت م،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتیلہنعروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایہکسجےنیسکاملسمؿاکوکیئبیعداھکیرھپاےساپھچایوتفہااسیےہ
ہکوگایہکاسےنیسکزدنہدروگرڑلیکوکزدنہرکدای۔
ب
رافی  :ملسمنباربامیہ،دبعاہللنبرابرک،اربامیہنبطیشن،بعکنبہمقلع،اوبهت م،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشیکتبیغ،تبیغںیہنالہکیت

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1460

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي  ،اب ٩ابو٣زیٟ ،٥یث ،ابزاہی ٥ب ٩نظیمٌٛ ،ب ب٤٘٠ً ٩ہ ،ابوہیث ،٥حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩یَ ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َِ ٣زیَ َ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ن ٔظ ٕیم ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة أَُ َّ ٧ط
و ٪ا َِ ٟخ َِ ٤ز َٓ ََ ٨ض ِی ُت ُض ِ ٥َِ ٠َٓ ٥یَ َِ ٨ت ُضوا
ْشب ُ َ
ِک أَُ َّ ٧ط َسُ ٍَ ٔ٤د َْ ِی ّ٨ا کَات َٔب ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ا٨َ َٟ ٪ا ٔجي ََ ْ
اَ ٪ی ِ َ
َس ٍَ ٔ٤أَبَا ا َِ ٟض ِی َث َٔ ٥ی ِذ ُ ُ

َ
اْٟش َن َٓ َ٘ا ََ ٢د ًِ ُض ِ ٥ث ُ َّ٥
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ِ٘ ٌُ ٔ ٟب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕإ ٔ َّٔ ٪جي ََا٨َ َ ٧ا َص ُؤ ََ ٔ
ْشب ُ َ
و ٪ا َِ ٟخ َِ ٤ز َوإِِّٔي َ َ ٧ض ِی ُت ُض ِ ٥َِ ٠َٓ ٥یَ َِ ٨ت ُضوا َٓأَ٧ا َدا َٕ َُ ٟض َِ ُّ ٥
ئ َی ِ َ

ک َد ًِ ُض ِ٥
اْٟش َن َٗا ََ ٢ویِ َح َ
َخی َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّٔ ٪جي ََا٨َ َ ٧ا َٗ ِذ أَبَ ِوا أَ َِ ٪ی َِ ٨ت ُضوا ًَ ِِ ُ ٩
رش ٔب ا َِ ٟخ ِ٤ز ٔ َوأََ٧ا َدا َٕ َُ ٟض َِ ُّ ٥
َر َج ٌِ ُت إلٔ َي ًُ ِ٘ َب َة ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ
َّ
َّ
ِک ٌَِ ٣ن َي َحذٔیثٔ ُِ ٣شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َ ٢صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َِٔٔ ٟ ٩ِ ًَ ٥ی ٕث
َٓإِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠ذ َ َ
فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا ََ ََ ٢تٔ ٌَِ َِ ١و َلٔ ً ٩ِٔ ٜوِ ُض َِ ٥و َت َض َّذ ِدص ُِ٥

دمحمنبییحی،انباوبرممی،ثیل،اربامیہنبطیشن،بعکنبہمقلع،اوبمثیہ،رضحتہبقعنباعرم ریضاہللاعتیلہنعےکیشنمدنیخےس
رفاتی رکےت ںیہہک فہ رفامےت ںیہہک رامرےاپس ھچک زپفیس رشاب ایپ رکےت ےھت ،سپ ںیم ےن اںیہناس ےس رفاک نکیل فہ ابز ہن
آےئ وت ںیم ےن رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک رامرے ہی زپفیس رشاب ےتیپ ںیہ افر ںیم اںیہن رفک اکچ وہں
نکیلہیرےتکںیہنںیہافرابںیماؿےکےیلوپسیلالبؤںاگرضحتہبقعےنرفامایہکاںیہناؿےکاحؽرپوھچڑدفرھپھچکرعہص
دعبںیمدفابرہرضحتہبقعریضاہللاعتیلہنعےکاپسولاٹافراہکہکرامرےزپفویسںےنرشابےنیپےسابزرےنہےسااکنررکدای
ےہ افر ںیم اؿ ےکفا ےط وپسیل وک البےن اگل وہں۔ رضحت ہبقع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ریتا ایتسانس اںیہن وھچڑ دف ویکہکن
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس اسہقب دحثی ایبؿ یک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اہمش نب ااقلمس
ےنثیلےس ہیدحثیرفاتییکےہاسںیماوہنںےنرفامایہکہبقعریضاہللاعتیلہنعےنھجمےساہکہکمتااسی ہنرکفنکیلاںیہن
تحیصنرکفافرڈراؤداکمھؤ۔
رافی  :دمحمنبییحی،انباوبرممی،ثیل،اربامیہنبطیشن،بعکنبہمقلع،اوبمثیہ،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھبیئاچرہافراوختاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اھبیئاچرہافراوختاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1461

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزی ،حرضت سا ٥ٟاپ٨ے واٟذ حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َف َد اہللُ
ِکبَ ّة َ َّ
ا ٪فٔي َحا َج ٔة أَْٔیطٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ فٔي َحا َجتٔطٔ َو ََّ َ ٩ِ ٣
ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠أَ ُْو ا ِِ ٤ُ ٟشَ ََ ٥ٔ ٔ ٠یوِ ُ ٤ُ ٔ ٠ط َوََ ی ُِشُ ٤ُ ٔ ٠ط َ ٩ِ ٣ک َ َ
َف َد ًَ ِِ ٣ُ ٩شِ ُ ٥ٕ ٔ ٠
ِک ٔب یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو ََ ٩ِ ٣ست َ ََ ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َست َ ََ ُظ اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ًَ ُِ ٨ط ب ٔ َضا ُ ِ
ِکبَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣

ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،رضحتاسملاےنپفادلرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاملسمؿ،املسمؿاکاھبیئےہاسرپملظںیہنرکاتافرہنیہلکشمویکتقاےس ےایرفدمداگر
وھچڑات ےہ۔ وج صخش اےنپ املسمؿ اھبیئ یک احتج وپری رکےن ںیم اگل راتہ ےہ اہلل ایکس احتج رفایئ ںیم  ےگ ر ےت ںیہ افر وج یسک
املسمؿ یک وکیئ فیلکت دفر رکات ےہ اہللاسیک فہج ےس اس یکایقتم یک اکتفیل ںیم ےس اکیفیلکت دفر رفامںیئ ےگ افر سجےن
یسکاملسمؿیکرپدہوپیشیکاہللایقتمےکرفزاسیکرپدہوپیشرکںیےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،رضحتاسملاےنپفادلرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگملولگچرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اگملولگچرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1462

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بذاٌٟزیز اب٣ ٩ح٤ذًَ ،لء ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشتَبَّا ٔ٣َ ٪ا َٗ َاَ ٓ ٌَََّ َي ا َِ ٟبادٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ٌِ َت ٔذ ا ِ٤َ ٟوِ ُ ُ٠و٦

دبع اہللنبہملسم،دبعازعلسی انبدمحم،العء،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک دف اگمل ولگچ رکےن فاےل وج ھچک اکی دفرسے وک ےتکب ںیہ اؿ بس اک انگہ لہپ رکےن فاےل رپ وہاگ بج کت ہک
ولظمؾےسجےلہپاگیلدییئگزایدیتہنرکے۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسیانبدمحم،العء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتاعضافرااسکنریاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
وتاعضافرااسکنریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1463

راوی  :اح٤ذ ب ٩حٔؽ ،ابزاہی ٥ب ٩ك٤٬ا ،٪ححادٗ ،تادہ ،یزیذ بً ٩بذاہلل ،حرضت ًیاق رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ح٤ار

یذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي َح َّذثَنٔي إٔبِ َزاص ٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
اؿ ٌُوا َحتَّي ََ یَ ِبِ ٔ َي أَ َح ْذ ًََّ َي أَ َح ٕذ
ً َٔی ٔ
اق بِ ٔ ٩ح َٔ٤ا ٕر أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ِوحَي إلٔ َ َّي أَ َِ ٪ت َو َ

ِْخ أَ َح ْذ ًََّ َي أَ َح ٕذ
َو ََ َیٔ َ َ

ط
ادمحنبصفح،اربامیہنب هماؿ،اجحج،اتقدہ،سیدینبدبعاہلل،رضحتایعضریضاہللاعتیلہنعنبامحررفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیلےنھجمرپفیحانزؽرفامیئےہہک متولگوتاعضافررففینتاایتخررکفاہیںکتہکوکیئ
دفرسےرپزایدیتہنرکےافرہنیہوکیئاکیدفرسےرپرخففراباہترکے۔
ط
رافی  :ادمحنبصفح،اربامیہنب هماؿ،اجحج،اتقدہ،سیدینبدبعاہلل،رضحتایعضریضاہللاعتیلہنعنبامحر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وتاعضافرااسکنریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1464

راوی ً :یسي ب ٩ح٤اد ٟیث ،سٌیذ ََ٘٣ی ،بظيَبَ٣ ٩حر ،حرضت سٌیذ ب ٩ا٤ٟشیب

َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤اد ٕأَ َِْ َ َََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ َِ ٩ب ٔظيَ ٔبِ ٔ ٩ا َِّ َ ٤ُ ٟ
َحرٔ ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠جأٟص َو َُ ٌ٣ط أَ ِػ َحاب ُ ُط َو َٗ ٍَ َر ُج ْ ١بٔأبَي بَ ِْکٕ َٓآذَا ُظ ٓ ََؼَ ٤ت ًَ ُِ ٨ط أَبُو بَ ِْکٕ ث ُ َّ ٥آذَا ُظ َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی َة
َ ْ َ
ٔ
َ
َّ
ُ
ص أَبُو بَ ِْکٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِْکٕ أَ َو َج ِذ َت
ص ٔ٨ِ ٣طُ أَبُو بَ ِْکٕ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ ح ٔي َن اَ ِ ٧ت َ َ
ٓ ََؼ ََ ٤ت ًَ ُِ ٨ط أَبُو بَ ِْکٕ ث َّ ٥آذَا ُظ اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓاَ ِ ٧ت َ َ

َک َّٔ ٩ِ ٣
ص َت
اٟش َ٤ا ٔ
ئ یُ َِّ ٜذب ُ ُط ب ٔ َ٤ا َٗا ََ َٟ ٢
ًََّ َ َّي َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠زَ َْ ٠٣َ ٢
ک َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ت َ ِ
اٟظ ِی َلا ُ ٥َِ ٠َٓ ٪أَ ُْٔ ٩ِ ٛلَ ِجَ ٔ ٠ص إٔذِ َو َٗ ٍَ َّ
َو َٗ ٍَ َّ
اٟظ ِی َلا ُ٪
یسیع نب امحد ثیل ،دیعس ربقمی ،س رینب رحمر ،رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک اکی ابر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رشتفی رفام ےھت افر آپ ےک اسھت آپ ےک احصہب رکاؾ یھب ےھت اکیصخش ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ابرےںیم
زابؿدرازییکافراںیہناذیاءدی وترضحتاوبرکبریضاہللاعتیلہنعاخومشرےہاسےنرھپدفرسیابراوبرکبریضاہللاعتیلہنع
وک فیلکت دی وت یھب فہ پچ رےہاس ےن رسیتی ابر یھب فیلکت اچنہپیئ وت دصقی اربک ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اےس وجاب ںیم ھچک ہہک
دای۔وجیہناوبرکبریضاہللاعتیلہنعےنوجابدای وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساھٹڑھکےوہےئوتاوبرکبریضاہللاعتیلہنع
ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ھجم رپ انراض ںیہ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آامسؿ ےس
اکی رفہتش انزؽ وہا ےہ فہ اس فیلکت اچنہپےن فایل یک ذکتبی رکات راہ بج مت ےن اےس وجاب دای وت درایمؿ ںیم اطیشؿ آزپا ذہلا
بجاطیشؿآزپےوتںیمےنھٹیبفاالںیہنوہں۔
رافی  :یسیعنبامحدثیل،دیعسربقمی،س رینبرحمر،رضحتدیعسنبابیسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وتاعضافرااسکنریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1465

راوی ً :بذاًََّي ب ٩ح٤اد ،سٔیا ،٪ابً ٩حَل ،٪سٌیذ ب ٩ابوسٌیذ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪ی ُش ُّب
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي بِ َُ ٩ح َّ٤اد ٕ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ک َ َ
أَبَا بَ ِْکٕ َو َس َ
ک َر َوا ُظ َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسي ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤َ َٛ ٪ا َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ٪
اِ َ ٧ ٚح َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
دبعاالیلع نب امحد ،ایفسؿ ،انب الجعؿ ،دیعس نب اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش رضحت
اوبرکب وک ربا الھب اتہک اھت آےگ اسہقب دحثی ایبؿ یک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس رطح اس دحثی وک وفصاؿ نب ٰیسیع ےن انب
الجعؿےسایفسؿیکرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،ایفسؿ،انبالجعؿ،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وتاعضافرااسکنریاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1466

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذً ،بیذاہلل ،ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یرسہ ٌ٣اذ ،ابً ٩و٪

رس َة َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َواح ْٔذ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي ح و َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َ
یَ َٓ ١ح َّذثَنٔي
ک َ٣ا ًَ َِ ٠یض ٔ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥سب ٔ ٕ
ص َب ٌِ َذ ُه ِٔ٤٠طٔ َٓأُو َٟئ ٔ َ
َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِسأ ُٔ ٩ِ ًَ ٢اَِ٧ت َٔؼارٔ َو ٩ِ ٤ََ ٟاَ ِ ٧ت َ َ

َ ًََّ ١ي أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٗاَِ ٟت
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٣ُ ٦ح َّٕ ٤ذ ا َِ ٣زأَة ٔ أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪و َز ًَ ُ٤وا أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َت ِذ ُْ ُ
ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩زیِ ٔذ بِ ُٔ ٩ج ِذ ًَ َ
َٗاَِ ٟت أ ُ ُّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َد َْ ََّ َ ًََّ ١ي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨ذَ٧ا َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت َج ِح ٕع َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِؼ ََ ٍُ ٨ط ِیئّا ب ٔ َی ٔذظ ٔ
ک َوأَٗ َِبَِ ٠ت َزیِ َُ ٨ب َت َ٘ َّح ٌَُ ٔ ٟ ٥ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓ ََ ٨ضا َصا َٓأَبَ ِت أَ َِ ٪ت َِ ٨ته ٔ َي َٓ َ٘ا َ٢
َٓ ُُِ٘ ٠ت ب ٔ َی ٔذظ ٔ َحتَّي ٓ ََّل ُِ ٨تطُ ََ ٟضا َٓأ َ َِ ٣ش َ
یضا ٓ ََشب َّ ِت َضا َٓ َِ َ٠ب َ ِت َضا َٓاَ ِ ٧ل َِ َ٘ ٠ت َزیِ َُ ٨ب إلٔ َي ًََّ ٔ ٕٓي َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َو َٗ ٌَ ِت بٔ٥ِ ُٜ
ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة ُس ِّب َ
َوٓ ٌَََِ ٠ت َٓ َحائ َ ِت َٓاك َُٔ ٤ة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا إَٔ َّ ٧ضا ح ٔ َّب ُة أَب ٔ ٔ
صٓ َِت َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟض ِ ٥أَِ ِّي ُُِٗ ٠ت َٟطُ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َ ٢لٔي
یک َو َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓا ِن َ َ

ک
ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا ََ ٢و َجا َئ ًََّ ٔ ٌّي َرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٤َ ٠َّ َ ََٓ ٥َ ٠ط فٔي ذََ ٔ ٟ

دیبع اہلل نب اعمذ ،دیبع اہلل ،نب رمع نب رسیمہ اعمذ ،انب وعؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم رقآؿ رکمی یک آتی فنمل انرفانمل انر دعبہملظ
ئ غلبه
اففَل ام م نم لیبس (وسرة اوشلری) ںیم ایبؿ رکدہ ااصتنر ےک ینعم ولعمؾ رکات اھت وت ھجم ےس یلع نب زدی نب دجاعؿ ےن اینپ
فادلہاؾدمحمےکفاہطسےسایبؿایکانبوعؿےتہکںیہہکاؿاکدوعیاھتہکاؾدمحم،اؾاوملنینم(اعہشئریضاہللاعتیلہنع)ےکاپس
اجایرکیتںیھت۔اؾدمحم ےن اہکہکاؾاوملنینم ےنرفامایہک اکیرمہبترضحتزبنیتنبشحجاؾاوملنینم یکوموجدیگ ںیمروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس رامرےاپسرشتفیالےئوتآپاےنپاہھتےسےھجمھچکرکےن ےگ (ڑیھچےن ےگ)وت ںیمےناہھت ےک
ااشرے ےس التب ای ہک زبنی تنب شحج یہ یھ ںیہ یتح ہک ںیم ےن آپ وک التجدای افر آپ رک ےئگ۔ افر زبنی اسےنم رشتفی ےل
آںیئ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یک بیع وجیئ رکےن ںیگل۔ آپ ےن اںیہن اس ےس عنم رفامای نکیل فہ ابز ہن آںیئ وت آپ
رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفامای ہکمتیھباںیہنرباالھبوہکوترضحتاعہشئےنیھبرباالھبانہکرشفعرکدایوتاعہشئزبنی
رپ اغبل آیئگ سپ زبنی رضحت یلع ریض اہلل اعتیلہنع ےک اپسآںیئ افر اؿ ےس اج رک اہک ہک اعہشئ ےن اہمترے ابرے ااسی اہک ےہ
افرااسیایکےہ۔(رضحتیلعریضاہللاعتیلہنعافر رضحتزبنیریضاہللاعتیلہنعدفونںینباہمشںیمےسےھت)وترضحتافہمط
رشتفیالںیئ(اسابرےںیمولعمؾرکےنےکےیل)وتآپےناؿےسرفامایہکاعہشئریضاہللاعتیلہنعریتےابپ(وضحریلص
اہللہیلعفآہلفملس)یکیتیہچ ںیہربہبعکیکمسقفہفاسپولٹںیئگافرینب اہمشےساجرکاہکہکںیمےنآپ ےس اساسرطح اہک
افرآپےنوجابںیمہیاہکافررضحتیلعریضاہللاعتیلہنعآپےکاپسآےئافراسابرےںیمآپےسوگتفگرفامیئ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دیبعاہلل،نبرمعنبرسیمہاعمذ،انبوعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہولوگںوکرباالھبےنہکیکاممتعن
ابب  :ادباکایبؿ
رمدہولوگںوکرباالھبےنہکیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1467

راوی  :زہيَب ٩رحب ،وٛیٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُزصَيَُِ بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّذث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

ات َػاحٔبََُ ٓ ٥ِ ُٜذًُو ُظ َو ََ َت َ٘ ٌُوا ٓ ٔیطٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ََ ٣

زریہنبرحب،فعیک،اشہؾ نبرعفہ،رضحتاعہشئریض اہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک
بجاہمتراوکیئاسیھترماجےئوتاےسوھچڑدفافراس ےکویعبےکایبؿ ںیمتم زپارکفویکہکناساکاعمہلماہللےکرپسدوہایگ
ےہ۔
رافی  :زریہنبرحب،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رمدہولوگںوکرباالھبےنہکیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1468

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لءٌ٣ ،اویہ ،ہظا٤ً ،٦زا ٪ب ٩ا٧ص ٣کيً ،لاء ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّي ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ أَ َِْ َ َََ٧ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٕ ٦ز َ

ِِکوا ََ ٣حاس َِٔ ٣َ ٩و َتا َُ ٥ِ ٛو ُُّٔ ٛوا ًَ َِ ٣َ ٩شاؤیض ٔ ِ٥
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذ ُ ُ
دمحم نبالعء،اعمفہی ،اشہؾ ،رمعاؿ نب اسن یکم،اطعء ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےتںیہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکاےنپومتاپےنفاولںیکااھچویئںاکذترکہایکرکفافراؿیکرباویئںےسرکاجؤ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اعمفہی،اشہؾ،رمعاؿنباسنیکم،اطعء،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربایئافرربکتیکاممتعناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ربایئافرربکتیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1469

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح ب ٩سٔیاًَّ ،٪ي ب ٩ثابتًْ ،ک٣ہ ب٤ً ٩ار ،ؿ٤ـ ٥ب ٩جوض ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َٗا َ٢
ْٔک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َؿ َِ ٤ـ ُ ٥بِ َُ ٩ج ِو ٕ
ا ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ا ٪أَ َح ُذص َُ٤ا
رسائ ٔی ََ ٣ُ ١ت َواْ َٔیي ِ ٔن ََٓ َ َ
َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُج ََل ٔ ٪فٔي بَنٔي إ ٔ ِ َ
َّ
ِص ٓ ََو َج َذ ُظ یَ ِو ّ٣ا ًََّ َي ذَِ ٧بٕ
َخ ُِ ٣ح َتض ٔ ْذ فٔي ا َِٔ ٌٟبا َدة ٔ ََٓ َ َ
یُ ِذُ ٔ ٧ب َو ِاْل َ ُ
ا ََ ٪یَزَا ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟح َتض ٔ ُذ یَ َزی ِاْل َ َ
َخ ًََّ َي اٟذٔ ِ ٧ب ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَٗ ٔ ِ

ک اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ َب َف
َک أَ ِو ََ یُ ِذَْٔ ُ٠
رف اہللُ َ ٟ
ِص َٓ َ٘ا َ٠ِّ َْ ٢نٔي َو َربِّي أَبُ ٌٔ ِث َت ًََّ َ َّي َرٗٔی ّبا َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََ َی ِِ ٔ ُ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَٗ ٔ ِ
أَ ِر َوا َح ُض َ٤ا َٓا ِج َت ٌََ ٤ا ً ٔ َِ ٨ذ َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ض َذا ا ِِ ٤ُ ٟح َتض ٔ ٔذ أَ َُ ٨ِ ٛت بٔي ًَا٤ّ ٔ ٟا أَ ِو َُ ٨ِ ٛت ًََّ َي َ٣ا فٔي َیذٔی َٗاد ٔ ّرا َو َٗا َ٢

َخ اذِصَبُوا بٔطٔ إلٔ َي ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔ ََ ٟتَ َ َّ٥َ ٠
ِ ٤ُِ ٠ٟٔذٔ ٔ ٧ب اذِصَ ِب َٓا ِد ُْ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ب ٔ َز ِح َ٤تٔي َو َٗا َٔ َ ِْ ٔ ٟ ٢
آَخ َت ُط
بََٕٔ ٤َ ٔ ٠ة أَ ِو َب َ٘ ِت دَُ ِ ٧یا ُظ َو ٔ َ
دمحمنبابصحنبایفسؿ،یلع نباثتب،رکعہمنبامعر،

ضمض

منبوجس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل ہنعرفامےتںیہہکںیم ےن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ینب ارسالیئ ںیم دف آدیم اکی دفرسے ےک  ےگ ےک ےھت۔ اؿ دفونں
ںیمےساکیوتانگہاگراھت افردفرساابعدتںیموکششرکےنفاالاھت۔ابعدتیکدجفدہجںیم ےگرےنہفاالہشیمہدفرسےوکانگہ
رکاتیہداتھکیاھتافراےساتہکاھتہکاؿانگوہںےسرکاجاکیرفزاسےناےسوکیئانگہرکےتوہےئاپایوتاسےساہکہکاسانگہ
ےسرکاج وتانگہاگر ےناہکہکےھجمریمےرباسیکھت وھچڑدے۔ ایکوتھجمرپرگناؿانبرکاجیھبایگےہ؟اس ےناہک ہکدخایک مسق
اہلل اعتیل ریتی رفغمت ںیہن رکںی ےگ ای اہک ہک اہلل ےھجت تنج ںیم دالخ ںیہن رکے اگ رھپ اؿ دفونں یک رفںیح  ضب رکیل ںیئگ وت
دفونںیکرفںیحربااعلنیملےکاسےنمعمجوہںیئوتاہللےناعدبےسرفامایہکایکوت اسزیچ رپوجریمےہضبقدقرتںیمےہاقدر
ےہ؟افرانگہاگرےسرفامایہک اجتنجںیمدالخوہ اجریمی رتمحیکدبفتل افردفرسے(اعدب)ےسرفامایہک اےس منہجیکرطػ
ےلاجؤ،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہاساعدبےنااسیہملکہہکدای
سجےناسیکداینفآرختدفونںابتہرکدںی۔
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،یلعنباثتب،رکعہمنبامعر،

ضمض

منبوجس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
ربایئافرربکتیکاممتعناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1470

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابي طیبہ ،اب٠ً ٩یہً ،یی٨ہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤حرضت ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
َ
ْک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔیطٔ ًَ ِ ٩أبٔي بَ ِ َ

َخة ٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣ذَِ ٧بٕ أَ ِج َذ ُر أَ ِ ٪ی ٌَُ ِّح َ ١اہللُ َت ٌَال َي َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ ا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ َة فٔي ُّ
اٟذَ ِ ٧یا َ٣َ ٍَ ٣ا َی َّذ ٔ ُ
َخ َُ ٟط فٔي ِاْل ٔ َ

یٌةٔ اٟزَّح ٔٔ٥
ِٔ ٣ث ُ
 ١ا َِ ٟبِِ ٔي َو َٗ ٔل َ

امثعؿنبایبہبیش،انبہیلع، ،ہنینبدبعارلنمح،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےنرفامایہکوکیئانگہاسال قںیہنےہہکاہللاےکسرکےنفاےلوکداینںیمزسادلجیدےدںی۔اسیکآرختیکزساےکاسھت
لثمربکتافرعطقریمحےک۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انبہیلع، ،ہنینبدبعارلنمح،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسحاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
دسحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1471

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ػاٟح بِذادی ،ابوًا٣ز ،ابً ٩بذا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ،س٠امی ٪ب ٩ب ،١ابزاہی ٥ب ٩ابواػیب ،جذہ ،حرضت
ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ی٥
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ا َِ ٟب ِِ َذاد ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َی ٌِنٔي ًَ ِب َذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢إٔبِ َزاصٔ َ
 ١ا َِ ٟح َش َ٨ا ٔ
ت
بِ ٔ ٩أَبٔي أَسٔی ٕذ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛوا َِ ٟح َش َذ َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َش َذ یَأِک ُ ُ

ار ا َِ ٟح َل َب أَ ِو َٗا َ ٢ا ِِ ٌُ ٟظ َب
 ١اُ ٨َّ ٟ
َ٤َ ٛا َتأِک ُ ُ

امثعؿ نب اصحل دغبادی ،اوباعرم ،انب دبعاکلمل نب رمعف ،امیلسؿ نب لب ،اربامیہ نب اوباطیب ،دجہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدسحےسےتچبروہویکہکندسحویکینںوکاسرطحاھکاجاتےہ
ےسیجآگوسیھکزکلویںوکاھکاجیتےہایرفامایہکوسیھکاھگسوکاھکیتیلےہ۔
رافی  :امثعؿ نب اصحل دغبادی ،اوباعرم ،انب دبعاکلمل نب رمعف ،امیلسؿ نب لب ،اربامیہ نب اوباطیب ،دجہ ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
دسحاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1472

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩و٫ب ،سٌیذ بً ٩بذاٟزح ٩٤ب٤ً ٩یاء حرضت سہ ١ب ٩ابي ا٣ا٣ہ

ئ أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ َ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي َسٌٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٤ِ ٌَ ٟیا ٔ
أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َح َّذثَطُ أَُ َّ ٧ط َد َْ َ ١ص َُو َوأَبُو ُظ ًََّ َي أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک بٔا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة فٔي َز َ٣ا َٔ ٤َ ًُ ٪ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو أَ ٔ٣يَُ ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َٓإٔذَا ص َُو
ک اہللُ أَ َرأَیِ َت َص ٔذظ ٔ اٟؼَّ ََل َة
ی َُؼَّ ِّي َػ ََل ّة َْٔٔی َٔ ّة َدٗٔی َ٘ ّة َٛأََ َّ ٧ضا َػ ََلةُ َُ ٣ش ٔ ٕ
َقی ّبا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبٔي یَ ِز َح َُ ٤
اَف أَ ِو َ ٔ
ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة أَ ِو َط ِی ْئ َت ََ ٠ِ َّٔ ٨ت ُط َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ُة َوإَٔ َّ ٧ضا ََ ٟؼ ََل ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ِْ َلأ ِ ُت إ ٔ ََّ َط ِیئّا َس َض ِو ُت

اَ ٪ی ُ٘و ُُ ََ ٢تظَ ِّذدُوا ًََّ َي أَ ِن ُٔ ٔشُ َٓ ٥ِ ُٜیظَ َّذ َد ًََِ ٠یَٓ ٥ِ ُٜإ ٔ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا َط َّذدُوا
ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ک َب َ٘ایَاص ُِ ٥فٔي اٟؼَّ َوا َٔ ٍٔ ٣و ِّ
اٟذیَارٔ َو َرص َِباَّ ٔ ٧ی ّة ابِ َت َذًُو َصا َ٣ا َٛتَب ِ َ٨اصَا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ث ُ َََّ ُ ٥ذا
ًََّ َي أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِٓ ٥ظَ َّذ َد اہللُ ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥تٔ َِ ٠

َ
َفٔٛبُوا َجٔ٤ی ٌّا َٓإٔذَا ص ُِ ٥ب ٔ ٔذ َیا ٕر بَا َد أَصَِ ُ٠ضا َوا ِن َ٘ َـ ِوا َو َُٓ٨وا َْاو ٔ َی ٕة ًََّ َي
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟذ َٓ َ٘ا َ ٢أ ََ َت ِز َُ ٛب ٟٔت َ ِ٨و َُز َوَ ٔ ٟت ٌِ َتَ ٔ ََ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َ ٥
َ
رعو ٔط َضا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ٌِز ٔ ُٖ َص ٔذظ ٔ ِّ
ار َٗ ِو ٕ ٦أَصِ َُ َٜ٠ض ِ ٥ا َِ ٟبِِ ُي َوا َِ ٟح َش ُذ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َش َذ
رع َٓنٔي ب ٔ َضا َوبٔأَصَِ ٔ ٠ضا َص ٔذظ ٔد ٔ َی ُ
ُُ
اٟذیَ َار َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا أ ِ َ
یُ ِل ٔٔ ُئ َُ ٧ور ا َِ ٟح َش َ٨ا ٔ
رف ُد ی َُؼ ِّذ ُٚ
ت َوا َِ ٟبِِ ُي ی َُؼ ِّذ ُ ٚذََ ٔ ٟ
ک أَ ِو یُ َِّ ٜذبُطُ َوا ٌَِ ٟي ِ ُن َتزِٔي َوا ِلُّ َٜ
ٕ َوا َِ َ٘ ٟذ َُ ٦وا َِ ٟح َش ُذ َواَ ٠ِّ ٟشا َُ ٪وا ِِ َ ٟ
ک أَ ِو یُ َِّ ٜذب ُ ُط
ذََ ٔ ٟ

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبھ ،دیعس نب دبعارلنمح نب ػمیاء رضحت لہس نب ایب اامہم ایبؿ رکےت ںیہ ہک فہ افر اؿ ےک فادل
رضحتاسننبامکلےکاپسدمہنیںیماحرضوہےئوتاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایرکےتےھتہکاینپ
اجونںرپیتخستمایکرکفہکرھپمترپیتخسیکاجےئیگ۔ویکہکنضعبولوگںےناےنپافرپیتخسیکوتاہللےنیھباؿرپیتخسرکدیافر
ہی اؿ ےک ابیق امدنہ آاثر ںیہ رگاجفں افر ابعدت اگوہں ںیم رابہتین ےک وج اوہنں ےن از وخد ااجید رکیل یھت مہ ےن اؿ ےک افرپ

اےسرفضںیہنایک۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبھ،دیعسنبدبعارلنمحنبػمیاءرضحتلہسنبایباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنعلاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
تنعلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1473

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،یحیي ب ٩حشا ،٪ابووٟیذ ب ٩رباح ،حرضت ا ٦درداء رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ِک ًَ ِ ٩أ ُ َِّّ ٦
ئ
اٟذ ِر َدا ٔ
اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ َُ ٩ربَا ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ ٤ِ ٔ ٧ز َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩ح َّش َ
اَ ٪ی ِذ ُ ُ
ئ َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َذ إٔذَا َ ٩َ ٌََ ٟط ِیئّا َػٌ َٔذ ِت َّ
َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َّ
اُ ٨َ ٌِ ٠ٟة إلٔ َي
اٟذ ِر َدا ٔ

اب َّ
َّ
ق َٓ ُت ِِ َُٙ ٠أَبِ َواب ُ َضا دُوَ َ ٧ضا ث ُ ََّ ٥تأ ِ ُْ ُذ َیٔ٤ی ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَ َٓإٔذَا َ ٥َِ ٟتحٔ ِذ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ دُوَ َ ٧ضا ث ُ ََّ ٥ت ِضب ٔ ُم إلٔ َي اْلِ َ ِر ٔ
ئ َٓ ُت ِِ َُٙ ٠أَبِ َو ُ
ک أَص َِّل َوإ ٔ ََّ َر َج ٌَ ِت إلٔ َي َٗائَٔ ٔ ٠ضا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َِ ٣َ ٢ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ص َُو َربَا ُح
اَ ٔ ٟ ٪ذَ ٔ ٟ
ََ ٣شاُّا َر َج ٌَ ِت إلٔ َي َّأ ٟذی َٓ ٩َٔ ٌُٟإ ٔ ِ ٪ک َ َ

اَ ٪وص َٔٔ ٓ ٥یطٔ
َِک أَ ََّ ٪ی ِحیَي بِ ََ ٩ح َّش َ
بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ َسُ ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ط َوذ َ َ

ادمحنباصحل،ییحینباسحؿ،اوبفدیلنبرابح،رضحتاؾدرداءریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکںیمےناوبادلرداءوکہیےتہکوہےئ
انسہکیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدنبہبجیسکزیچرپتنعلرکاتےہوتفہتنعلآامسؿیکاجبنرپفاؿڑچیتھےہافر
آامسؿ ےک درفازے اس رپ دنب رکدےیئ اجےت ںیہ رھپ فہ زنیم یک اجبن ارتیت ےہ وت اس ےک ےیل زنیم ےک درفازے دنب رکدےیئ
اجےتںیہرھپداںیئابںیئہگجڑکپیت ےہبجںیہکوکیئ ےنسھیکہگجںیہنیتلم وتسجرپ تنعلیکیئگےہ اسیک رطػ اجیتےہارگفہ
استنعلاکدقحاروہفرہنےنہکفاےلیکرطػولٹاجیتےہ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکرمفاؿنبدمحمےنرفامایہکفہہکلبرابحنب

اولدیلںیہافراوہنںےنذرکایکےہہکییحینباسحؿوکاسابرےںیمفمہوہاےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،ییحینباسحؿ،اوبفدیلنبرابح،رضحتاؾدرداءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تنعلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1474

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تادہ ،حش٩۔ حرضت س٤زہ ب ٩ج٨ذب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨ذ ٕب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ت ََل ًَُ٨وا بٔٔ ٨َ ٌَِ ٠ة اہللٔ َو ََ بٔ َِ َـ ٔب اہللٔ َو ََ بٔا٨َّ ٟارٔ

ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،نسح۔ رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےتںیہآپےنرفامایہکمتاہللیکتنعلہندایرکفہناہللےکبضغافرمنہجیکدبداعدایرکف۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،نسح۔رضحترمسہنبدنجبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تنعلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1475

راوی ٫ :ارو ٪ب ٩زیذ ب ٩ابوزرٗاء ،ہظا ٦ب ٩س ،١٬ابوحاز ،٦زیذ ب ٩اس ،٥٠حرضت ا ٦درداء رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي َحازَٔ ٕ ٦و َزیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠أَ َّ ٪أَُّ٦
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ََ ٢یَُٜو َُّ ٪
ئ َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َّ
َّ
اٌَّ٠ٟاَُ ٧وُ ٪طٔ ٌََا َئ
اٟذ ِر َدا ٔ
اٟذ ِر َدا ٔ
َو ََ ُط َض َذا َئ
َ
اھرفؿ نب زدی نب اوبزراقء ،اشہؾ نب ھل ،اوباحزؾ ،زدی نب املس ،رضحت اؾ درداء ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن
اوبادلرداءریضاہللوکہیرفامےتوہےئانسہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہہکآپےنرفامایہکتنعلرکےن
فاےل(ایقتمںیم)ہنوگاہوہںیکسےگافرہنافسریش۔
َ
رافی  :اھرفؿنبزدینباوبزراقء،اشہؾنب ھل،اوباحزؾ،زدینباملس،رضحتاؾدرداءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تنعلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1476

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ابا ،٪زیذ ب ٩احز ٦كائي ،بْش ب٤ً ٩ز ،ابا ٪ب ٩یزیذٗ ،تادہ ،ابوًاٟیہ ،زیذ ،حرضت ابً ٩باض
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪ح َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩أَ ِْزَ ََّ ٦
یذ ا َِّ ٌَ ٟلا ُر
ْش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟلائ ُّٔي َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل  ٩َ ٌََ ٟاٟزِّیحَ َو َٗا َِ ٣ُ ٢ش ٥ْ ٔ ٠إ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل َ َ ٧از ًَ ِتطُ اِّ ٟزیحُ رٔ َدائَطُ
َح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ ًَ ِ ٩أَبٔي ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة َٗا ََ ٢زیِ ْذ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًََّ َي ًَ ِض ٔذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨َ ٌََ ٠َٓ ٥َ ٠ضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠تَ ٨ِ ٌَِ ٠ضا َٓإَٔ َّ ٧ضا َ٣أ ِ َُ ٣ور ْة َوإُٔ َّ ٧ط َ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣
َط ِیئّا َِ ٟی َص َُ ٟط بٔأَص َِٕ ١ر َج ٌَ ِت َّ
اُ ٨َ ٌِ ٠ٟة ًََِ ٠یطٔ

ملسمنباربامیہ،اابؿ،زدی نبازحؾعایئ،رشبنبرمع،اابؿنبسیدی،اتقدہ،اوباعہیل،زدی،رضحتانبابعس ریض اہللاعتیلہنعےس
رفاتیےہہکاکیآدیمےنوہاوکتنعلدیہکبجملسمنباربامیہےناینپرفاتیںیماہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
زامہنںیموہایسکآدیمیکاچدراڑارکےلیئگوتاسےنوہاوکتنعلیکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوہاوکتنعلتم
رکفویکہکنفہوتامومرےہاےنپاکؾرپافرکشیبارگیسکےنیسکریغالہزیچرپتنعلیکوتتنعلرکےنفاےلیکرطػولیتٹےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اابؿ،زدینبازحؾعایئ،رشبنبرمع،اابؿنبسیدی،اتقدہ،اوباعہیل،زدی،رضحتانبابعسریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اظملےکےیلدباعرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اظملےکےیلدباعرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1477

راوی  :ابٌ٣ ٩اذ ،ابوسٔیا ،٪حبیبً ،لاء ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رس َََ ٟ ٚضا َط ِی ْئ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذث َ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪حبٔیبٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُ ٔ
َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ِذًُو ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ََ ٥َ ٠ت َش ِّبخٔي ًَ ِ٨طُ
انباعمذ،اوبایفسؿ،بیبح،اطعء،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکاؿیکوکیئزیچوچریرکیلیئگوتفہوچروکدبداعدےنی
ںیگلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایہک(آرختاک)ذعاباسرپےسمکتمرکف۔
رافی  :انباعمذ،اوبایفسؿ،بیبح،اطعء،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاکاےنپاملسمؿاھبیئوکوھچڑےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿاکاےنپاملسمؿاھبیئوکوھچڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1478

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬اب ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اس ُذوا َو ََ َت َذابَزُوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َد اہللٔ إ ٔ ِْ َواّ٧ا َو ََ َی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِ ٪یَ ِض ُح َز أَ َْا ُظ ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٔ
ث ََ ٟیا ٕ٢
َت َباُ َُـوا َو ََ َت َح َ

دبعاہللنبہملسم،امکل،انبَھاب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک آسپ ںیم ضغب تم روھک آسپ ںیم دسح ہن ایک رکف افر ہن یہ اکی دفرسے ےس تشپ ریھپا رکف آسپ یک لیم الماقت
رتکتمرکف۔افربساہللےکدنبےاھبیئاھبیئنباجؤافریسکاملسمؿےکےیلاجزئںیہنہکاےنپاملسمؿاھبیئوکنیتراتےس
زایدہوھچڑےرےھک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انبَھاب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿاکاےنپاملسمؿاھبیئوکوھچڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1479

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩ط٬ابً ،لاء ب ٩یزیذ ٟیثي ،حرضت ابوایوب اَنؼاری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یذ َّ
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
اِ ٠ٟیثٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِ ٪ی ِض ُح َز أَ َْا ُظ ٓ َِو َ ٚثَ ََلثَ ٔة أَ َّیا ٕ ٦یَ َِ ٠ت٘ ٔ َیا ُٔ َٓ ٪ی ٌِز ٔ ُق َص َذا َوی ٌُِز ٔ ُق َص َذا

َو َْيَُِص َُ٤ا َّأ ٟذی یَ ِب َذأ ُب ٔ َّ
اٟش ََلٔ ٦

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب َھاب ،اطعء نب سیدی یسیل ،رضحت اوباویب االاصنری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیسکاملسمؿےکےیلاجزئںیہنہکاےنپاملسمؿاھبیئوکنیتدؿےسزایدہوھچڑےرےھکہک
دفونں اکآانماسانموہوتہیاسےسہنمریھپاتےہفہاسےسارعاضرکاتےہافرفہدفونںںیمرتہبےہوجالسؾںیمادتباءرکے۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انبَھاب،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوباویباالاصنریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿاکاےنپاملسمؿاھبیئوکوھچڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1480

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩ز ب٣ ٩یشيَہ ،اح٤ذ ب ٩سٌیذ رسْسي ،ابوًا٣ز٣ ،ح٤ذ بَ٫ ٩ل ،٢حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

اٟرس َْ ٔس ُّي أَ َّ ٪أَبَا ًَا ٔ٣ز ٕأَ َِْ َ ََصَُ ٥ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا َ٢
رس َة َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َّ ِ
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ؤ ٔ ٩ٕ ٣أَ ِ ٪یَ ِض ُح َز ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٕث َٓإ ٔ ِ٣َ ٪ز َِّت بٔطٔ
اٟش ََل َِ َ٘ َٓ ٦ذ ِ
ثَ ََل ْث ََِٓ ٠ی ُِ َ٘ ٠ط َٓ ُِ ٠ی َش َِِّ ٠ًَ ٥ِ ٠یطٔ َٓإ ٔ َِ ٪ر َّد ًََِ ٠یطٔ َّ
اطت َ ََکَا فٔي اْلِ َ ِجز ٔ َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَزُ َّد ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ ِذ بَا َئ ب ٔ ِاْلٔث ِ َٔ ٥زا َد أَ ِح َُ ٤ذ

َخ َد ا َِ ٤ُ ٟش ِّ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ
َو َ َ

دیبع اہلل نب رمع نب یمرہ ،ادمح نب دیعس رسیسخ ،اوباعرم ،دمحم نب الھؽ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیسکومنمےکےیلاجزئںیہنہکدفرسےومنموکنیتدؿےسزایدہوھچڑےرےھک
ارگ نیت ےس زایدہ دؿ ذگر اجںیئ وت اےس اچےیہ ہک دفرسے ےس الماقت رکے۔ اےس االسؾ رکے ارگ فہ السؾ اک وجاب دے وت
دفونں ارج ںیم رتشمک ںیہ ارگ فہ السؾ اک وجاب ہن دںی وت اسرا فابؽ افر انگہ ایس ےن ااھٹای۔ ادمح یک رفاتی ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک
السؾرکےنفاالاملسمؿوکنیتدؿوھچڑےنےکانگہےسلکناجےئاگ۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبیمرہ،ادمحنبدیعسرسیسخ،اوباعرم،دمحمنبالھؽ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1481

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني٣ ،ح٤ذ بْ ٩اٟذً ،بذاہلل ب٨٣ ٩یب ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

یب َی ٌِنٔي ا َِ ٤َ ٟذِ ٔ َّي َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ ابِ ِٔ ًَ ٩ث ََ ٤ة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا ِٔ ٔ ٨٤ُ ٟ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ََ ٢یَُٜو ُِ ٤ُ ٔ ٟ ٪ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِ ٪یَ ِض ُح َز
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ٓ َِو َ ٚث َ ََلثَ ٕة َٓإٔذَا ََ ٔ ٟ٘ی ُط َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ ث َ ََل َث َٔ ٣زا ٕر ک ُ ُّ ١ذََ ََ َٟٝٔیزُ ُّد ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ ِذ بَا َء ب ٔإٔثِٔ٤طٔ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اخدل ،دبعاہلل نب بینم ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
املسمؿ ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک دفرسے املسمؿ وک (انراک ی یک انبء رپ) نیت دؿ ےس زادئ وھچڑے رےھک بج اس ےس ےلم وت اےس
السؾرکےنیترمہبت۔ارگفہونیتںابروجابہندویےوتاسراانگہاسرپےہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباخدل،دبعاہللنببینم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاکاےنپاملسمؿاھبیئوکوھچڑےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿاکاےنپاملسمؿاھبیئوکوھچڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1482

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح بزار ،یزیذ ب٫ ٩ارو ،٪سٔیا ٪ثوری٨٣ ،ؼور ،ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ُسِٔیا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َ
ات َد َْ َ١
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِ ٪ی ِض ُح َز أَ َْا ُظ ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٕث ٓ َََ ٩ِ ٤ص َح َز ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٕث ٓ َََ ٤
اَ ٨َّ ٟار
دمحم نب ابصح زبار ،سیدی نب اھرفؿ ،ایفسؿ وثری ،وصنمر ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبنرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاملسمؿ ےکےیل نیتدؿ ےسزادئاےنپاملسمؿاھبیئوک وھچڑاناناجزئےہسجےننیت دؿ ےسزادئ
وھچڑدایافرایساحتلںیمرمایگوتمنہجںیماجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبابصحزبار،سیدینباھرفؿ،ایفسؿوثری،وصنمر،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿاکاےنپاملسمؿاھبیئوکوھچڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1483

راوی  :اب ٩اٟرسح ،اب ٩وہب ،حیوہ ،ابوًث٤ا ،٪وٟیذ ب ٩ابوٟوٟیذ٤ً ،زا ٪ب ٩ا٧ص ،حرضت ابوَخاغ اٟشَّ٠م رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔي
ا ٪ا َِ ٟؤٟیذٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟؤٟی ٔذ ًَ َِ ٤ِ ٔ ً ٩ز َ
اٟرسحٔ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩ح ِی َو َة ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ََّم أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ص َح َز أَ َْا ُظ َس َّ ٨ة َٓ ُض َو ََ ٛشٔ ٔ
ِک َد ٔ٣طٔ
اٟشِّ ٔ ٠
َخا ٕ
غ ُّ
َٔ
انب ارسلح ،انب فبہ ،ویحہ ،اوبامثعؿ ،فدیل نب اوبولدیل ،رمعاؿ نب اسن ،رضحت اوبرخاش ایملسل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ہک سج ےن اےنپ املسمؿ اھبیئ وک اکی اسؽ وھچڑے
راھکوتفہوگایاساکوخؿاہبےنےکرتمادػےہ۔
رافی  :انبارسلح،انبفبہ،ویحہ،اوبامثعؿ،فدیلنباوبولدیل،رمعاؿنباسن،رضحتاوبرخاشایملسلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿاکاےنپاملسمؿاھبیئوکوھچڑےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1484

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،س ١٬ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ک ُ َّ ١یَ ِو ٔ ٦اث ِ َ٨ي ِ ٔن َو َْٕ ٔ٤
ُْش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا إ ٔ ََّ َ ٩ِ ٣بَ ِی َُ ٨ط َوبَي ِ َن
ک ا َِ ٟی ِو َ٣ي ِ ٔن ِ ًَ ِّ١َُٟٔب ٕذ ََ ی ِ ٔ
رف فٔي ذََ ٔ ٟ
ُت ِٔ َت ُح أَبِ َو ُ
یص َٓ ُی ِِ َ ُ
أَْٔیطٔ َط ِح َ٨ا ُئ َٓ ُی َ٘ا ُ ٢أَٔ ِ ٧وزُوا َص َذیِ َٔ ٩حتَّي َی ِؼ َلَ ٔ ٠حا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َح َز َب ٌِ َف ن َٔشائٔطٔ أَ ِر َبٌٔي َن
ات َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود إٔذَا کَاِ َ ٧ت ا ِٟض ٔ ِح َزةُ ِهَّلِل ََِٓ ٠ی َص َٔ ٩ِ ٣ص َذا بٔظَ ِی ٕئ َوإ ٔ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔذ
َی ِو ّ٣ا َوابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َص َح َز ابِ ّ٨ا َُ ٟط إلٔ َي أَ َِ ٣َ ٪

ا ٌَِ ٟزٔیز ُٔ ََّلی َو ِج َض ُط ًَ َِ ٩ر ُج ٕ١
َ
دسمد،اوبوعاہن ،ھلنباوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرہریپافررعمجاتوکتنجےکدرفازےوھکؽدےیئاجےتںیہافراؿدفونںاایؾںیمرہاسدنبہ
یک رفغمت رکدی اجیت ےہ وج اہلل ےک اسھت ذرہ رھب رشکی ںیہن رکات وساےئ فہ صخش سج ےک املسمؿ اھبیئ افر اس ےک درایمؿ
ضغب فدعافت وہ افر اہک اجات ےہ ہک اؿ دفونں وک تلہم اہیں کت ہک دفونں حلص رکںیل۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ارگ رتک
اقلعتتاہللےکےیلوہوتفہاؿااحدثیےکانگہںیماشلمںیہن۔رضحترمعریضاہلل اعتیلہنعنبدبعازعلسیےناکیصخشےس
رہچہڈاھپنایلاھت۔
َ
رافی  :دسمد،اوبوعاہن ،ھلنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دبامگیناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
دبامگیناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1485

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ابوز٧اد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اٟوَٓ َّ٩إ ٔ ََّّ ٪
إ ٔ َّیا َُ ٥ِ ٛو َّ
اٟو َّ٩أَ َِ ٛذ ُب ا َِ ٟحذٔیثٔ َو ََ َت َح َّش ُشوا َو ََ َت َح َّش ُشوا
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکدبامگینےسےتچبروہویکہکندبامگینبسےسڑباوھجٹےہافرہنیسکےکویعبیکوٹہوگلاؤافرہنوخدیسکیکوٹہںیموگل۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿیکریخوخایہاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿیکریخوخایہاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1486

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی٣ ٪ؤذ ، ٪اب ٩وہب ،س٠امی ٪یٌني اب ٩بَلٛ ،٢ثيَ ب ٩زیذ ،وٟیذ ب ٩رباح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ی ٌِنٔي ابِ َ ٩ب ٔ ََل َٕٛ ٩ِ ًَ ٢ثٔيَ ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ بِ َٔ ٩ربَا ٕح

ٕ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٣ٔ ٩ُ ٣زِآةُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣وا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣أَ ُْو ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣یُّ ُٜ
َؿ ِی ٌَ َت ُط َو َی ُحوك ُ ُط َٔ ٩ِ ٣و َرائٔطٔ
رعیب نب امیلسؿ ؤمذؿ  ،انب فبہ ،امیلسؿ ینعی انب البؽ ،ریثک نب زدی ،فدیل نب رابح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک املسمؿ ،املسمؿ ےک ےیل آہنیئ ےہ افر املسمؿ ،املسمؿ اک
اھبیئےہہکاسےکاصقنؿوکرفاتکےہاسےس،افراسیکھٹیپےھچیپاساکدافعرکاتےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿؤمذؿ،انبفبہ،امیلسؿینعیانبالبؽ،ریثکنبزدی،فدیلنبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑگھجےفاولںںیمحلصرکاان

ابب  :ادباکایبؿ
ڑگھجےفاولںںیمحلصرکاان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1487

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،زوب٣ ٩زوہ ،سا ٥ٟحرضت ابواٟذرداء رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأ ُ َِّّ ٦
ئ ًَ ِ ٩أَبٔي
اٟذ ِر َدا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ أ ُ ََُِْٔ ُ ٥ِ ٛبٔأَٓ َِـ ََ ٩ِ ٣ٔ ١د َر َج ٔة ِّ
اٟؼ َیاَ ٔ ٦واٟؼَّ ََلة ٔ َواٟؼَّ َذ َٗ ٔة َٗاُٟوا
اٟذ ِر َدا ٔ
ت ا َِ ٟبي ِ ٔن َوٓ ََشادُ ذَا ٔ
بََّ َي یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ِػ ََل ُح ذَا ٔ
ت ا َِ ٟبي ِ ٔن ا َِ ٟحاُ َ٘ ٔ ٟة
دمحم نبالعء ،اوباعمفہی ،اشمع ،رمعفنب رمفہ ،اسمل رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیلہنعےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکایک ںیمںیہمترفزہ،امنزافردصہقاکایلعفالضفدرہجہنالتبؤں؟احصہبریضاہللاعتیلہنعےنرعضایکویکں
ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ رفامای ہک ڑگھجے فاولں ںیم حلص رکاان افر ڑگھجےفاولں ںیم اسفد رکاان اؿ امتؾ اامعؽ وک
اغرترکداتیےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،رمعفنبرمفہ،اسملرضحتاوبادلرداءریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ڑگھجےفاولںںیمحلصرکاان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1488

راوی  :نص بًَّ ٩ي سٔیا ،٪زہزی٣ ،شذد ،اس٤اًی ،١اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩طبویہ٣ ،زوزیً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ٚز ،زہزی،
حرضت ح٤یذ بً ٩بذاٟزح٩٤

 ١ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٩
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
َط ُّب َویِطٔ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أ ُ ِّ٣طٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟ ٢یَٔ ِٜذ ِب َََّ َ ٧ ٩ِ ٣م بَي ِ َن اث ِ َ٨ي ِ ٔن ُ ٔ ٟی ِؼٔ٠حَ َو َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َو َُ ٣ش َّذ ْد َِ ٟی َص بٔا ََِٟاذ ٔ ٔب َ ٩ِ ٣أَ ِػَ٠حَ
ض َٓ َ٘ا ََْ ٢ي ِ َّا أَ ِو ََّ َ ٧م َْي ِ َّا
بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

رصننبیلعایفسؿ،زرہی،دسمد،اامسلیع،ادمحنب دمحمنبوبشہی،رمفزی،دبعارلزاؼرمعم،زرہی،رضحت دیمنبدبعارلنمحاینپ
فادلہےسرفاتیرکےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخشدفارفادےکدرایمؿحلصرکاےنےکےیلازوخد
وکیئابترکدے وتاسےن وھجٹںیہنوبالادمحفدسمد ےناینپرفاتی ںیماہک ےہہک وجولوگں ےکدرایمؿ حلصرکاےئ افر ایھچ
ابتازوخدےہکفہوھجاٹںیہن۔
رافی  :رصن نب یلع ایفسؿ ،زرہی ،دسمد ،اامسلیع ،ادمح نب دمحم نب وبشہی ،رمفزی ،دبعارلزاؼ رمعم ،زرہی ،رضحت  دیم نب
دبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ڑگھجےفاولںںیمحلصرکاان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1489

راوی ً :بذاٟو٫اب ب ٩ابوبْک ،اب ٩ط٬اب ،حرضت ح٤یذ بً ٩بذاٟزح ٩٤اپني واٟذہ ا ٦ک٠ثو ٦رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٨ت ً٘بہ

اب بِ َ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ِٟحٔیز ٔ ُّی َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِس َود ٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩یز ٔ َ
یذ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضادٔی أَ َِّ ًَ ٪ب َذ ا َِ ٟو َّص ٔ
اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أ ُ ِّ٣طٔ أ ُ ِّ ٦ک ُ ُِ ٠ثوٕ ٦ب ٔ ِ٨تٔ ًُ ِ٘ َب َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
بَ ِْکٕ َح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ََ ٢أَ ًُ ُّذ ُظ کَاذٔبّا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َز ِّْ ُؽ فٔي َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣ا ِل َٔ ٜذ ٔب إ ٔ ََّ فٔي ث َ ََل ٕث ک َ َ
 ١یُ َح ِّذ ُث ا َِ ٣زأَ َت ُط َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ
َح ٔب َواَّ ٟز ُج ُ
ض َی ُ٘و ُ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٢و ََ یُزٔی ُذ بٔطٔ إ ٔ ََّ ِاْل ٔ ِػ ََل َح َواَّ ٟز ُج ُ
اَّ ٟز ُج ُ
 ١ی ُِؼٔ ٠حُ بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
َ ١ی ُ٘و ُ ٢فٔي ا ِِ َ ٟ

تُ َح ِّذ ُث َز ِو َج َضا
رعبنبامیلسؿزیجی،اوباوسد،انعفنبسیدی،انباحد،دبعاولاھبنباوبرکب،انبَھاب،رضحت دیمنبدبعارلنمحاینپفادلہاؾ
وثلکؾریضاہللاعتیلہنعتنبہبقعےسرفاتیرکےتںیہاؿیکفادلہ ےنرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیھبک
انس ہک آپ یھبک وھجٹ وب ےنل یک ذرا یھب ااجزت دےتی وہ  رگ نیتاعمالمت ںیم۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک
ںیماسصخشوکوھجاٹامشرںیہنرکاتوجولوگںےکدرایمؿحلصرکاےنںیمازوخداکیابتےہکافراسےسوساےئاالصحےکوکیئ
ارادہہنرکے۔دفرسےاسآدیموکوجگنجںیموکیئابتطلغافرالخػفاہعقےہکرسیتےفہوشرہوجویبیےسایویبیوجوشرہےس
ابترکے۔
رافی  :دبعاولاھبنباوبرکب،انبَھاب،رضحت دیمنبدبعارلنمحاینپفادلہاؾوثلکؾریضاہللاعتیلہنعتنبہبقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگےنابےجاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اگےنابےجاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1490

راوی ٣ :شذد ،بْشْ ،اٟذ ب ٩ذٛواٛ ٪ہتے ہیں ٛہ حرضت ربیٍ ب٨ت ٌ٣وذ ب٨ت ًرفاء

رفا َئ َٗاَِ ٟت َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ْش ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
اُّ ٩ِ ًَ ٪
اٟزبَ ِّی ٍٔ ب ٔ ِ٨تٔ ٌَُ ٣وِّذ ٔ ابِ َٔ ِ ًَ ٩

َّ
رضبِ َ ٩ب ٔ ُذ ٓ ٕ
ٖ َُ ٟضَّ٩
ات َی ِ ٔ
ک ٔ٣نِّي َٓ َح ٌََِ ٠ت ُج َویِزٔیَ ْ
َفاشٔي َِ ٤َ ٛحٔ ٔ ٠ش َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َْ ََّ َ ًََّ ١ي َػبٔی َح َة بُنٔ َي بٔي َٓ َحََ ٠ص ًََّ َي ٔ َ
َو َی ُِ ٨ذبِ َُٗ ٩ِ ٣َ ٩تٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١آبَائٔي َی ِو َ ٦بَ ِذرٕ إلٔ َي أَ َِٗ ٪اَِ ٟت إ ٔ ِح َذاصَُ َّ٩وٓ ٔی َ٨ا ٔ َ ٧ب ٌّي َی ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا فٔي ا ِٔ َِ ٟذ َٓ َ٘ا ََ ٢دعٔي َص ٔذظ ٔ َو ُٗولٔي َّأ ٟذی
ُ٨ِ ٛتٔ َت ُ٘ؤٟي َن

دسمد،رشب،اخدلنبذوکاؿےتہکںیہہکرضحترعیبتنبوعمذتنبرفعاءرفامیتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپس
راتوکرشتفیالےئسجراتریمیریتصخوہیئ۔آپریمےرتسبرپھٹیبےئگ(ریمےاےنترقبی)انتجمتریمےرقبیےھٹیب
وہ۔ وت ھچک انابغل ڑلایکں اےنپ دػ اجبےن ےنٹیپ ںیگل افر وزفہ دبر ںیم رامرے وج آابء فادجاد دیہش وہےئگ ےھت اؿ اک ذرک رکےن ںیگل
اہیںکتہکاؿںیمےساکیڑلیکےناہکہکرامرےدرایمؿاکییبنںیہوجآدنئہلکیکابتاجےتنںیہوتآپےنرفامایہکاےس
وھچڑدف(ہکہیطلغےہبیغاکملعرصػاہللوکےہ)افروجھچکمتےلہپہہکریہںیھتفیہ یتہروہ۔
رافی  :دسمد،رشب،اخدلنبذوکاؿےتہکںیہہکرضحترعیبتنبوعمذتنبرفعاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اگےنابےجاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1491

راوی  :حش ٩بًَّ ٩يً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗذ ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َحابٔض ٔ ِ٥
َف ّحا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ٌَٔ ٟبُوا ب ٔ ٔ َ
َو َس ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة ََٔ ٌٟب ِت ا َِ ٟح َبظَ ُة َُ ُ٘ ٟذو ٔ٣طٔ َ َ

نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکبجروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسدمہنی
ونمرہرشتفیالےئوتیشبحولوگںےنآپیکآدمرپوخیشلیھکامتےشےیکافراےنپزینفںےسےلیھک۔
رافی  :نسحنبیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگےنافرومیقیسیکاممتعن
ابب  :ادباکایبؿ
اگےنافرومیقیسیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1492

راوی  :اح٤ذ بً ٩بیذاہلل ًذاِي ،وٟیذ ب٣ ٩ش ،٥٠سٌیذ بً ٩بذاٌٟزیز ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسي٧ ،آٍ

وسي ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ا َِ ُِ ٟذاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
یَ ٙو َٗا َ ٢لٔي َیا َ٧آ ٔ ٍُ َص َِ ١ت ِش ََ ٍُ ٤ط ِیئّا
اْٟط ٔ
َ٧آ ٔ ٍٕ َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٔ٣زِ َّ ٣ارا َٗا َََ ٓ ٢و َؿ ٍَ إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ًََّ َي أُذُِ َ ٧یطٔ َوَ٧أَی ًَ ِٔ َّ ٩
َف َٓ ٍَ إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ٔ ٩ِ ٣أُذُِ َ ٧یطٔ َو َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ث ََ ١ص َذا ٓ ََؼ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ث َ١
َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ََ َٗا ََ َ ٢
َص َذا َٗا َ ٢أَبُو ًََّ ٔ ٕٓي ا ِِ ُ٠ٟؤُٟؤٔ ُّی َسٌِ ٔ٤ت أَبَا َدا ُود َی ُ٘و َُ ٢ص َذا َحذ ْ
ْک
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣
ادمحنبدیبعاہللدعاین،فدیل نبملسم،دیعسنبدبعازعلسی،امیلسؿنبومیس،انعفرفامےتںیہہکرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
ےن اکی ابر ںیہک ومیقیس یک آفاز ینس وت آپ ےن اےنپ اکونں ںیم اایلگنں ڈاؽ دںی افر اس راہتس ےس دفر وہےئگ افر ھجم ےس اہک ہک
اےانعفایکےھجتھچکانسیئداتیےہ؟ںیمےناہکںیہن۔انعفےتہکںیہہکرھپآپےناینپاایلگنںاکونںےساٹہںیلافراہکہکںیماکی
رمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتوتآپےنایسییہآفازینسوتآپےنیہیلمعایک۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہک
ہیدحثیرکنمےہ۔
رافی  :ادمحنبدیبعاہللدعاین،فدیلنبملسم،دیعسنبدبعازعلسی،امیلسؿنبومیس،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑجیہفںاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ

ڑجیہفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1493

راوی ٫ :ارو ٪بً ٩بذاہلل٣ ،ح٤ذ بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہٓ ،ـ ١ب ٩یو٧ص ،اوزاعي ،یشارَقشي ،ابو٫اط ،٥حرضت ابوہزیزہ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ أَ َّ ٪أَبَا أ ُ َسا ََ ٣ة أَ َِْ َ ََص ََُِّ ٔ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ـ ٔ ١بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ئ
ِق ٔش ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َصا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي ب ٔ َُ ٤خ َّٕ ٨ث َٗ ِذ َْ َّـ َب َی َذیِطٔ َورٔ ِجَِ ٠یطٔ بٔا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ
َی َشا ٕر ا َِ ُ ٟ
ئ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َُٓ٨ف َٔي إلٔ َي أ٘٨َّ ٟی ٍٔ َٓ َ٘اُٟوا َیا
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَا َُ ٢ص َذا َٓ٘ٔی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ یَ َتظَ َّب ُط بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
یت ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟؼ ِّ٠ي َن َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوأ٘٨َّ ٟی ٍُ َ٧اح َٔی ْة ًَ ِ ٩ا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َو َِ ٟی َص بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََ َن ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي ُ ٧ض ٔ ُ
اھرفؿ نب دبع اہلل ،دمحم نب العء ،اوبااسہم ،لضف نب ویسن ،افزایع ،اسیررقیش ،اوباھمش ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیڑجیہاالایایگسجےناےنپدفونںاہوھتںافراپؤںوکراگنوہااھتدنہمی
ےسوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسوکایکوہا؟اہکایگہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیوعرتیکاشمتہب
اایتخررکاتےہ وت آپ ےنمکح دایوت اےسبقیع یکرطػرہش دبررکدایایگ۔احصہبےن رعض ایکایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ایک
مہاےسلتقہنرکدںیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکےھجمامنززپےنھفاولںےکلتقےسعنمایکایگےہ۔اوبااسہمےتہکںیہ
ہکبقیعدمہنیےکارطاػںیماکیہگجےہافرہیعیقب ںیہنےہ۔
رافی  :اھرفؿ نب دبعاہلل ،دمحم نب العء ،اوبااسہم ،لضف نب ویسن ،افزایع ،اسیررقیش ،اوباھمش ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ڑجیہفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1494

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،وٛیٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،زی٨ب ب٨ت حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ی ٌِنٔي ابِ َِ ُ ٩
یضا إ ٔ َِ ٪ی ِٔ َتحِ اہللُ َّ
اٟلائ َٕٔ ُ َّذا
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠د َْ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َوً ٔ َِ ٨ذ َصا َُ ٣خ َّْ ٨ث َوص َُو َی ُ٘و ُِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔذ اہللٔ أَْٔ َ
َخ ُجوص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ُ ُیوتٔ٥ِ ُٜ
َد َُ ٠ِ ٟت َ
 ١بٔأ َ ِربَ ٍٕ َوتُ ِذبٔزُ ب ٔ َث َ٤ا َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٔ
ک ًََّ َي ا َِ ٣زأَة ٕ ُت ِ٘ب ٔ ُ
اوبرکب نب اوبہبیش ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،زبنی تنب رضحت اؾہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہللیلص اہللہیلع
فآہلفملساکیابراؿےکاپسدالخوہےئوتاؿےکاپساکیثنخماھٹیبوہااھتافراؿےکاھبیئدبعاہللےسہہکراہاھتہکارگلکوک
اہللعافئوکحتفرفامدےاگوتںیمےھجتاکیایسیوعرتالتبؤںاگبجاسےنمآیتےہوتاچروہتںےکاسھتافرفاسپاجیتےہوتآھٹ
وہتںےکاسھت۔وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاںیہناےنپرھگفںےساکنؽدف۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنبرضحتاؾہملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ڑجیہفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1495

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ،٦یحیي ًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحیَي ًَ ِٔ ِ ً ٩
ا َِ ٤ُ ٟخ َّ٨ثٔي َن ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔ ٢وا ِ٤ُ ٟت َ ََ ِّج ََل ٔ
َخ ُجوا ُٓ ََلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َی ٌِنٔي ا َِ ٤ُ ٟخ َّ٨ثٔي َن
ت ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َخ ُجوص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ُ ُیوتَٔ ٥ِ ُٜوأَ ِ ٔ
ئ َو َٗا َ ٢أَ ِ ٔ
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ

رمدفں رپ وج ثنخم ںیہ افر اؿ وعروتں رپ وج رمداہن رگن ڈگنھ اایتخر رکںی تنعل رفامیئ ےہ افر رفامای ہک اںیہن اےنپ رھگفں ےس
اکنؽدف۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زگویںےسےنلیھکاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
زگویںےسےنلیھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1496

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ُِ ٌَ ٟب بٔا ِٟب َ َ٨ا ٔ
َفبَّ َ٤ا َد َْ ََّ َ ًََّ ١ي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ت َُ
َخ َد َد َْ٩َِ ٠
َخ ِج ََ ٩وإٔذَا َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ ِ٨ذٔی ا َِ ٟح َوارٔی َٓإٔذَا َد َْ ََ َ ١
دسمد ،امحد ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم زگویں ےس الیھک رکیت یھت ضعب افاقت روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسآےتافرریمےاپسڑلایکںیہ یھوہیتںیھتبجآپدالخوہےتوتفہڑلایکںلکناجںیتافر
بجآپرشتفیےلاجےتوتفہدالخوہاجںیت۔
رافی  :دسمد،امحد،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

زگویںےسےنلیھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1497

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩وٖ ،سٌیذ ب ٩ابو٣زی ،٥یحیي ب ٩ایوب٤ً ،ارُزیہ٣ ،ح٤ذ ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤حرضت
ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
وب َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُُ ٩زٔیَّ َة أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤ذ بِ َ٩
ٖ َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َِ ٣زیَ َ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا یَ ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
یَ ٥ح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗذ ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
إٔبِ َزاصٔ َ
اٟشتَِ ٔ ًَ ِ ٩بَ َ٨ا ٕ
ٔیح َٓ َٜظَ ٔ َِت َ٧اح َٔی َة ِّ
ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة ٌَ ُٟبٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َیا
َُٔ ٩ِ ٣زِ َوة ٔ َتبُو َک أَ ِو َْ ِیَ َ ََ َوفٔي َس ِض َوت َٔضا ٔست ِ َْ ٓ ََضب َِّت ر ْ
َّ َ
َ
َف ْض َٗا ََ ٢و َ٣ا
َف ّسا َُ ٟط َج َ٨ا َحا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪رٔ َٗا َٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا أ ٟذی أ َری َو ِس َل ُضَٗ َّ٩اَِ ٟت َ َ
ًَائٔظَ ُة َٗاَِ ٟت بَ َ٨ات ٔي َو َرأی بَ ِی َُ ٨ضَ َ َّ٩

َّ
ک
َف ْض َُ ٟط َج َ٨ا َحا َٔٗ ٪اَِ ٟت أَ َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت أَ َُّ ٔ ٟ ٪شََ ِ ٠امی َِ َْ ٪ی َّل ََ ٟضا أَ ِجَ ٔ ٨ح ْة َٗاَِ ٟت ٓ ََـ ٔح َ
َص َذا أ ٟذی ًََِ ٠یطٔ َٗاَِ ٟت َج َ٨ا َحا َٔٗ ٪ا ََ َ ٢
َحتَّي َرأَیِ ُت َ َ ٧وا ٔج َذ ُظ
دمحم نب وعػ،دیعس نب اوبرممی،ییحی نب اویب ،امعروزہی ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وزفہ وبتک ای وزفہ ربیخ ےس فاسپ رشتفیالےئ وت عاہچق ںیم اکی رپدہ زپا اھت
بجوہایلچوترپدہاکاکیانکرہلھکایگ۔افررضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعیکےنلیھکیکزگایںرظنآےنںیگلوتآپےنرفامایہک
اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن رفامایہک ہی ریمی زگایں ںیہ افر آپ ےن اؿ زگویں ےک درایمؿ اکی وھگڑا دف
ابزففاالداھکیرتکونںاکانبوہا۔وتآپےنرفامایہکںیماؿےکدرایمؿایکدھکیراہوہں؟اوہنںےناہکہکوھگڑاےہآپےنرفامایہک
اسےکافرپایکےہ؟ںیمےناہکہکدفرپںیہآپےنرفامایہکوھگڑےےکرپںیہ؟رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکایک
آپےنںیہنانسہکرضحتامیلسؿےکاپسااسیوھگڑااھتسجےکرپےھت۔رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسہینسرکلھکالھکرکسنہزپےاہیںکتہکںیمےنآپےکوناذج(ڈاڑںی)دھکیںیل
رافی  :دمحم نب وعػ،دیعس نب اوبرممی ،ییحی نب اویب ،امعروزہی ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتیلہنع

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

وھجالوھجےنلاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
وھجالوھجےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1498

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ١ح٤ار ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ُ
رع َو َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْش بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تزَ َّو َجنٔي َوأََ٧ا ب ٔ ُِ ٨ت َس ِب ٍٕ أَ ِو س ٕٓٔت َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔذ ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة أَ َتي ِ َن
اَ ٪وأََ٧ا ًََّ َي أ ُ ِر ُجو َح ٕة ٓ ََذ َصَ ِ َن بٔي َو َصیَّأَِ٧نٔي َو َػ َ٨َ ٌِ ٨نٔي َٓأت ُ َٔي بٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ْش َٓأ َ َت ِتنٔي أ ُ ُُّ ٦رو ََ ٣
ن ِٔش َو ْة َو َٗا َ ٢بٔ ِ ْ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠بن َي بٔي َوأََ٧ا ابِ َُ ٨ة تٔ ِش ٍٕ س٨ين
ومیس نب اامسلیعامحد ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیلہنع رفامیت ںیہہک بج مہدمہنی ہبیط آےئ وت دنچ وعرںیت
ریمے اپس آںیئ ںیم اس فتق وھجالوھجؽ ریہ یھت ،ابؽ ریمے وھچےٹ وھچےٹ ےس ےھت فہ ےھجم ےل ںیئگ ےھجم ایتر ایک افر انبای
ونسارا افر ےھجم ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ آپ ےن ریمے اسھت بش رتسبی رفامیئ ںیم اس فتق ون
ربسیکڑلیکیھت۔
رافی  :ومیسنباامسلیعامحر،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انبایصداکایبؿ

ابب  :ادباکایبؿ
انبایصداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1499

راوی  :بْشبْ ٩اٟذ ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ

ُ
رع َو َة بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔفٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗاَِ ٟت َوأََ٧ا ًََّ َى اْلِ ُ ِر ُجو َحةٔ
َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ْش بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َو َ٣عٔي َػ َواح َٔبات ٔي َٓأ َ ِد َْ ِ٨َ ٠نٔي بَ ِی ّتا َٓإٔذَا ن ِٔش َو ْة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َُ٘ ًََّ ٩َِ ٠ى ا َِ ٟخي َِ ٔ َوا ِٔ َٛ ََ َ َٟة
رشبنباخدل،اوبااسہم،اشہؾ نبرعفہاسدنسےس یھباسہقبدحثیوقنمؽےہ۔رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع ےنرفامایہکںیم
وھجےلرپیھتافرریمیایلیہسںریمےاسھتںیھتفہےھجمرھگںیمےلںیئگوتدنچااصنریکوعرںیتفاہںںیھتاوہنںےناہکرتہبی
وہرابرکوہ۔
رافی  :رشبنباخدل،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجالوھجےنلاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
وھجالوھجےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1500

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ٣ ،ح٤ذ یٌني اب٤ً ٩ز ،یحیي بً ٩بذاٟزح ٩٤حاكب ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤ذ َی ٌِنٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩یَ ِحیَي َی ٌِنٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩حاكٔبٕ َٗا َ٢

َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ ٔذ ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا فٔي بَنٔي ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٩ا َِ ٟخز ِ َر ٔد َٗاَِ ٟت َٓ َواہللٔ إِِّٔي َ ٌَََّ ٟي أ ُ ِر ُجو َح ٕة بَي ِ َن
ا ٚا َِ ٟحذ َ
ً ِٔذ َٗي ِ ٔن َٓ َحائ َ ِتنٔي أُم ِّي َٓأَِ٧زَ َِ ٟتنٔي َولٔي ُج َِ ٤ی َْ ٤ة َو َس َ
ٔیث
دیبع اہلل نب اعمذ ،دمحم ینعی انب رمع ،ییحی نب دبعارلنمح احبط ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک مہ دمہنی آےئ افر ینب
احرث نب ازخلرج ےک ہلیبقںیم زپاؤ ایک۔ رفامیتںیہہکسپوتریمیفادلہریمےاپسآںیئ افرےھجموھجےل ےس ااتراافرریمیرس
ےکابؽوھچےٹوھچےٹےھت۔آےگاسہقبدحثیایبؿیک۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،دمحمینعیانبرمع،ییحینبدبعارلنمحاحبط،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچرسےنلیھکیکاممتعن
ابب  :ادباکایبؿ
وچرسےنلیھکیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1501

٣وسي ب٣ ٩شيَہ ،سٌیذ ب ٩ابو٨٫ذ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟکٰ ،

وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
رس َة ًَ َِ ٩سٌٔیذٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ص ٔ ِٕ ٨ذ ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩
وسي بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٔ ٌَٟ ٩ِ ٣َ ٢ب بٔاٟنََِّد ٔ َٓ َ٘ ِذ ًَ َصي اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،ومٰیس نب ریسمہ ،دیعس نب اوبدنھ ،رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخشوچرسالیھکاسےناہللافراسےکروسؽیکانرفامینیک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،ومٰیسنبریسمہ،دیعسنباوبدنھ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
وچرسےنلیھکیکاممتعن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1502

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثذ ،حرضت س٠امی ٪ب ٩بزیذہ اپ٨ے واٟذ حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕذ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٔ ٌَٟ ٩ِ ٣َ ٢ب بٔاٟنََِّ َد ٔطيَ ٔ َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ُ َََ ٤ص َی َذ ُظ فٔي َِ ٟح ٔ٨ِ ْٔ ٥زٔیز ٕ َو َد ٔ٣طٔ
دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،ہمقلع نب رمدث ،رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشوچرسےلیھکوتوگایہکاسےناانپاہھتزنخریےکوگتشافروخؿںیمڈوبدای۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،رضحتامیلسؿنبربدیہاےنپفادلرضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبکرتابزیرکان
ابب  :ادباکایبؿ
وبکرتابزیرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1503

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد٣ ،ح٤ذب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

اَ ٪یت ِ َب ٍُ َط ِی َلاّ َ ٧ة
َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل َیت ِ َب ٍُ َح َ٤ا َّ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ط ِی َل ْ

ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناکیصخشوکداھکیہکوبکرتےکےھچیپےھچیپدفڑاالچاجراہےہ۔آپےنرفامایہکاطیشؿاطیشہنےکےھچیپالچاجراہےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتمحفہدردیاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
رتمحفہدردیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1504

راوی  :ابوبْک ب ٩ابي طیبہ ٌ٣ني ،سٔیا٤ً ٪زو ،ابوٗابوض ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩زو

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َُ ٣ش َّذ ْد ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َٗابُو َض َِ ٣ول َي ِ ٌَ ٔ ٟب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ق یَ ِز َح ِ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜ٤فٔي
و ٪یَ ِز َح ُُ ٤ض ِ ٥اٟزَّ ِح َِ ٩ُ ٤ار َح ُ٤وا أَصِ َ ١اْلِ َ ِر ٔ
ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّاح َُٔ ٤
َّ
ئ َ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ٣ُ ١ش َّذ ْد َِ ٣ول َي ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش َ٤ا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ینعم ،ایفسؿ رمعف ،اوباقوبس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ےک آزاد رکدہ الغؾ اوباقوبس رفاتی رکےت ںیہ ہک اےس
وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہل فملسکتاچنہپےت ںیہہکروسؽاہللےنرفامایرمحرکےنفاولں رپرنمحرمحرکات ےہالہزنیمرپ رمح
رکفآامسؿفاالمترپرمحرکےاگ۔دسمدےناینپرفاتیںیمومیلدبعاہللنبرمعفاکظفلںیہناہک۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیشینعم،ایفسؿرمعف،اوباقوبس،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رتمحفہدردیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1505

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ابٛ ٩ثيَ ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابٛ ٩ثيَ٨٣ ،ؼورٛ ،ثيَ٨٣ ،ؼور ،ابوًث٤ا٣ ٪ولي ِ٣يَہ ب ٩طٌبہ ،حرضت
ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّي َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َٗا َ ٢ابِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕ فٔي
َحذٔیثٔطٔ َو َ ِ
َ
َ
اِ ٣َ ٪ول َي
َقأِ َت ُط ًََّ َ َّي َٓ َ٘ ِذ َح َّذثِت َ
ُک بٔطٔ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ َ٘ا ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
َقأتُ ُط ًََِ ٠یطٔ َو ُُِٗ ٠ت أُٗو َُ ٢ح َّذثنٔي َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َ َ
َ
وَ ٚػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػاح َٔب َص ٔذظ ٔا ُِ ٟح ِح َزة ٔ
ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥اٟؼَّ اد ٔ َ ٚا ِِ ٤َ ٟؼ ُذ َ
َی ُ٘و ُ ََ ٢تُ ِ٨زَ َُ اَّ ٟز ِح َُ ٤ة إ ٔ ََّ َٔ ٩ِ ٣طق ٔ ٕٓي
صفحنبرمع،انبریثک،ہبعش،وصنمر،انبریثک،وصنمر،ریثک،وصنمر،اوبامثعؿومیل ریغہنبہبعش،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبااقلمس اصدؼ ادصملفؼ اس رجحے ںیم رےنہ فاےل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ
رفامےتےھتہکرہمابینافررمحدیلوساےئدبتخبےکیسکےسںیہنینیھچاجیتکس۔
رافی  :صفحنبرمع،انبریثک،ہبعش،وصنمر،انبریثک،وصنمر،ریثک،وصنمر،اوبامثعؿومیل ریغہنبہبعش،رضحتاوبرہریہریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

رتمحفہدردیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1506

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،اب ٩رسح ،سٔیا ،٪اب ٩ابو٧حیح ،ابً ٩ا٣ز ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز

اٟرس ٔح َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َوابِ ُِ َّ ٩

اٟرس ٔح ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یَزِ َح َِ ٥ػِٔي َََ٧ا َو َی ٌِز ٔ ِٖ َح ََّٛ ٙبٔئََ٧ا ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا
یَ ِزؤیطٔ َٗا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩

اوبرکب نب اوبہبیش ،انب رسح ،ایفسؿ ،انب اوبحیجن ،انب اعرم ،رضحت دبعاہلل نب رمع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےتںیہہکآپےنرفامایہکسجےنرامرےوھچوٹںرپرمحہنایکافررامرےڑبفںےکوقحؼوکہنناچہانفہمہںیمےسںیہن۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،انبرسح،ایفسؿ،انباوبحیجن،انباعرم،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تحیصناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
تحیصناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1507

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ ،س ١٬ب ٩ابوػاٟحً ،لاء ب ٩یزیذ ،حرضت ت٤ی ٥داری

یذ ًَ َِ ٩تٕ ٔ٤یَّ ٥
اٟذار ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
 ١بِ ُ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ُس َض ِی ُ
ی ٩أ ٨َّ ٟؼی َح ُة إ ٔ َِّّ ٪
ی ٩أ ٨َّ ٟؼی َح ُة إ ٔ َِّّ ٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّّ ٪
ی ٩أ ٨َّ ٟؼی َح ُة َٗا ُٟوا َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اٟذ َ
اٟذ َ
اٟذ َ

َٗا َِ ٢هَّلِل َوَ ٔ ٛتابٔطٔ َو َر ُسؤٟطٔ َوأَئ ٔ َّٔ ٤ة ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َو ًَا َّ٣تٔض ٔ ِ ٥أَ ِو أَئ ٔ َّٔ ٤ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو ًَا َّ٣ت ٔض ٔ ِ٥
َ
ادمح نب ویسن ،زریہ ،ھل نب اوباصحل ،اطعء نب سیدی ،رضحت میمت داری ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایہککشیبد نی(رسارس)ریخوخایہاکانؾےہکشیبدنیریخوخایہاکانؾےہاحصہبےنرعضایکسکاسیکھتریخوخایہایروسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس۔ رفامایہک اہلل ےک اسھت،اس ےک روسؽ ےکاسھت ،املسمونں ےک ارماء فاکحؾ (نیصلخم) ےکاسھت افر
ئ
ئ
ت
اعؾاملسمونںےکاسھت۔اتمةاوملنینمرفامای،ایا مةانیملسمل۔
َ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ ،ھلنباوباصحل،اطعءنبسیدی،رضحتمیمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تحیصناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1508

راوی ٤ً :زبً ٩وْ ،٪اٟذ٣ ،و٧ص٤ً ،زو ب ٩سٌیذ ،حرضت ابوزرًہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٤ً ٩ز ب ٩جزیز ،حرضت جزیز

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّذث َ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ ٢بَا َی ٌِ ُت
ا ٪إٔذَا بَا ََ َّ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
اٟظ ِی َئ أَ ِو ِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي َّ
اطت َ ََا ُظ َٗا َ٢
اٟلا ًَةٔ َوأَ ِ ٪أَ ِن َؼحَ ِ ٣ُ ِّ١َُٟٔشَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢وک َ َ

اک َٓا ِْت َ َِ
ک أَ َح ُّب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ٔ٤َّ ٣ا أَ ًِ َل ِی ََ ٨
أَ َ٣ا إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی أَ َْ ِذَ ٧ا َٔ ٨ِ ٣

رمعنبوعؿ،اخدل،ومسن،رمعفنبدیعس،رضحتاوبزرہعریضاہللاعتیلہنعنبرمعنبرجری،رضحترجریےسرفاتیرکےتںیہہک
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت رپ تعیب یک ابت ےننس افر اعاتع اعشری رپ افر اس ابت رپ ہک رہ املسمؿ ےس
ریخوخایہ رکفں اگ ،اوبزرہع ےتہک ںیہ ہک رضحت رجری ریض اہلل اعتیلہنع بج وکیئ زیچ ےتچیب ایرخدیےت وت اس ےس ےتہک ہک دوھکی اھبیئ
مہوجزیچمتےسےلرےہںیہہکفہںیمہزایدہدنسپےہاسزیچےسوجمہںیہمتدےرےہںیہذہلاوجاچوہاایتخررکول۔

رافی  :رمعنبوعؿ،اخدل،ومسن،رمعفنبدیعس،رضحتاوبزرہعریضاہللاعتیلہنعنبرمعنبرجری،رضحترجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿیکدمداکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿیکدمداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1509

راوی  :ابوبْکً ،ث٤ا ٪ابوطیبہ ٌ٣ني ،ابوٌ٣اویہً ،ث٤ا ،٪جزیز رازی ،واث ١ب ٩اسبان ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،واػ ،١حرضت
ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

 ١بِ ُ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِْکٕ َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪ابِ َ٨ا أَبٔي َط ِی َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪و َجز ٔ ْیز اٟزَّاز ُّٔی ح و َح َّذثَ َ٨ا َو ٔ
اػ ُ
اػ َْٗ ١ا َ ٢حُ ِّذث ِ ُت ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ث ُ ََّّ ٥ات َٔ ُ٘وا ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
ًَ ِب ٔذ اْلِ َ ًَِّ َي َح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َب ْان ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح َو َٗا ََ ٢و ٔ
ِک ٔب
ِک ٔب ُّ
اٟذَ ِ ٧یا َن َّٔ َص اہللُ ًَ ُِ ٨ط ُ ِ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ن َّٔ َص ًَ ِِ ٣ُ ٩شِ ُ ٥ٕ ٔ ٠
ِکبَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣
ِکبَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣
اٟذَ ِ ٧یا
َخة ٔ َو ََ ٩ِ ٣ست َ ََ ًََّ َي ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ست َ ََ اہللُ ًََِ ٠یطٔ فٔي ُّ
رس اہللُ ًََِ ٠یطٔ فٔي ُّ
اٟذَ ِ ٧یا َو ِاْل ٔ َ
رس ًََّ َي ُٔ ٌِ ٣رسٕ َی َّ َ
َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ََ ٩ِ ٣ی َّ َ
رس ًََّ َي
َخة ٔ َواہللُ فٔي ًَ ِو ٔ ٪ا ِِ ٌَ ٟب ٔذ َ٣ا ک َ َ
ا ٪ا ِِ ٌَ ٟب ُذ فٔي ًَ ِو ٔ ٪أَْٔیطٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َو ِاْل ٔ َ
ِک ًُ ِث َ٤ا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ٌَُ ٣او ٔ َی َة َو ََ ٩ِ ٣ی َّ َ

ُٔ ٌِ ٣رسٕ
اوبرکب ،امثعؿ اوبہبیش ینعم ،اوباعمفہی ،امثعؿ ،رجری رازی ،فالث نب اابسط ،اشمع ،اوباصحل ،فالص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل
ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک سج صخش ےن یسک املسمؿ یک داین یک یسک فیلکت وک
دفرایکاہللاسرپایقتمےکدؿیکاکتفیلںیمےساکیفیلکتااھٹدںیےگ،سجےنیسکدگنتتسےسآاسیناکاعمہلمایکاہللاس
رپ داین فآرخت ںیم آاسین اک اعمہلم رفامںیئ ےگ افر سج ےن یسک املسمؿ یک رپدہ وپیش یک ،اہلل داین افر آرخت ںیم اس یک رپدہ وپیش
رکںیےگافراہللاعتیلاسفتقکتدنبہیکدمدںیم ےگر ےتںیہہکبجہکفہاےنپاھبیئیکدمدںیماگلراتہےہ۔اامؾاوبداؤرفامےت

ںیہہکامثعؿےناوباعمفہیریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیایکدحثیںیمدگنتتساکذرکںیہنایک۔
رافی  :اوبرکب ،امثعؿ اوبہبیش ینعم ،اوباعمفہی ،امثعؿ ،رجری رازی ،فالث نب اابسط ،اشمع ،اوباصحل ،فالص ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
املسمؿیکدمداکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1510

راوی ٣ :ح٤ذبٛ ٩ثيَ ،سٔیا ٪ابو٣اٟک اطحعي ،ربعي ،حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

غ ًَ ُِ ٩ح َذ ِی َٔ َة َٗا ََٗ ٢ا ََ٧ ٢ب ٔ ُّیَ ٥ِ ُٜػََّّي
رحا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َ٣إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّي بِ َٔ ٔ ٩

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ٌُِّ ٣َ ١زُ ٕ
وٖ َػ َذ َٗ ْة

دمحمنب ریثک ،ایفسؿ اوبامکل ایعجش ،رہ ی ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہمترے یبن ےن رفامای ہک رہیکین دصہق
ےہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿاوبامکلایعجش،رہ ی،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انومںوکدبےنلاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ

انومںوکدبےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1511

راوی ٤ً :زوبً ٩و٣ ٪شذد٫ ،ظی ،٥داؤد ب٤ً ٩زوً ،بذاہلل ب ٩ابوزِکیا ،حرضت ابواٟذرداء

ِکیَّا
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َٗا ََ ٢ح َّذث َ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥دا ُو َد بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َز َ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
ئ آبَائٔ٥ِ ُٜ
ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ ٥ِ َُّٜ٧تُ ِذ ًَ ِو ََ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة بٔأ َ ِس َ٤ائَٔ ٥ِ ُٜوأَ ِس َ٤ا ٔ
اٟذ ِر َدا ٔ
َٓأ َ ِح ٔشُ٨وا أَ ِس َ٤ائَ٥ِ ُٜ
هب
رمعفنبوعؿ دسمد ،ص م،داؤدنبرمعف،دبعاہللنباوبزرکای،رضحتاوبادلرداءرفامےت ںیہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہککشیبمتایقتمےکرفزاےنپافرآابءادجادےکانومںےساکپرےاجؤےگذہلااےھچانؾراھکرکف۔
هب
رافی  :رمعفنبوعؿدسمد ،ص م،داؤدنبرمعف،دبعاہللنباوبزرکای،رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
انومںوکدبےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1512

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩زیادً ،باد بً ٩بادً ،بذاہلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩زٔیَاد ٕ َس َب ََل ََ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَبَّادُ بِ ًَُ ٩بَّاد ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي

ئ إلٔ َي اہللٔ َت ٌَال َي ًَ ِب ُذ اہللٔ َو ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُّب اْلِ َ ِس َ٤ا ٔ

اربامیہنبزاید،ابعدنبابعد،دبعاہلل،انعف،انبرمعرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللےکزندکیبسےس

زایدہدنسپدیہانؾدبعاہللفدبعارلنمحںیہ
رافی  :اربامیہنبزاید،ابعدنبابعد،دبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
انومںوکدبےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1513

راوی ٫ :ارو ٪بً ٩بذاہلل ،ہظا ٦ب ٩سٌیذ كاٟ٘اِي٣ ،ح٤ذ ب٬٣ ٩اجز انؼاری ً٘ی ١ب ٩طبيَ حرضت ابووہب اٟحظَّم

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َّ
اٟلا َِ٘ ٟاِ ٔ ُّي أَ َِْ َ َََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ئ
 ١ابِ َُ ٩طبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َوصِبٕ ا ُِ ٟحظَ ٔ ِّ
َّم َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط ُػ ِح َب ْة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َش َِّ ٤وا بٔأ َ ِس َ٤ا ٔ
ًَ٘ٔی ُ
رح ْب َو َُّ ٣زةُ
ئ َوأَ َح ُّب اْلِ َ ِس َ٤ا ٔ
اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ئ إلٔ َي اہللٔ ًَ ِب ُذ اہللٔ َو ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤وأَ ِػ َذٗ َُضا َحار ْٔث َوصَ َّْ ٤اَ ٦وأَٗ َِب ُح َضا َ ِ

اھرفؿ نب دبع اہلل ،اشہؾ نب دیعس عااقلین ،دمحم نب مھارج ااصنری لیقع نب ریبش رضحت اوبفبہ ایمشجل وہنجں ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکتبحصاکرشػاحلصایکرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاایبنءےکانومںرپاےنپانؾراھک
رکف افراہللےکزندکیبس ےسدنسپدیہانؾدبعاہللفدبعارلنمحںیہافربس ےسےچس انؾاحرثفرامؾںیہافر بس ےسربےانؾ
رحبافررمہںیہ۔
رافی  :اھرفؿنبدبعاہلل،اشہؾنبدیعسعااقلین،دمحمنبمھارجااصنریلیقعنبریبشرضحتاوبفبہایمشجل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

انومںوکدبےنلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1514

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ١ح٤اد ،س٤٠ہ ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ذَ َص ِب ُت بٔ ٌَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ک َت ِْ ٤ز ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ُوَ ٔ ٟذ َوأ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ًَ َبائ َ ٕة یَ ِض َ٨أ ُ َبٌٔي َّا َُ ٟط َٗا ََ ٢ص َِ ٌَ ٣َ ١
َٓ َ٨ا َو ُِ ٟت ُط َت ََ ٤زا ٕ
ت َٓأ َ َِ٘ ٟاصُ َّ٩فٔي ٓ ٔیطٔ ٓ َََل َُ ٛض َّ٩ث ُ ََّ َِ َٓ ٥ز َٓا ُظ َٓأ َ ِو َج َزصُ َّ٩إٔیَّا ُظ َٓ َح ٌَ َ ١اٟؼَّ ٔب ُّي یَ َت َُ ٤َّ ٠ى َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠حُ ُّب اْلِ َ ِن َؼارٔ اَّ ٟت َِ ٤ز َو َس َّ٤ا ُظ ًَ ِب َذ اہللٔ

ومیس نب اامسلیع امحد ،ہملس ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دبعاہلل نب ایب ب ہح وک اؿ یک دیپاشئ ےک
فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ایگ آپ اس فتق ابع ےچنہپ وہےئ اےنپ افٹن اک العج رک رےہ ےھت آپ
ےنرفامایہک ایکریتےاسھت وجھکرےہ ںیم ےن اہکیجاہں۔ رفامایہک رھپآپ ےنیئکوجھکرںیںیلاںیہناےنپ ہنم ںیمڈاالاںیہنابچای
رھپہچب اکہنموھکؽرکفہوجھکرںیاس ںیمڈاؽدںی وت فہہچب زابؿالچےن اگل(زمہ ےس اھکےناگل) وتروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنااصنریکوجھکرےستبحموکالتبایافراساکانؾدبعاہللراھک۔
رافی  :ومیسنباامسلیعامحد،ہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربےانؾوکدبانل
ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1515

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب٣ ،١شذد ،یحیي ً ،بیذاہلل ٧آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ش َّذ ْد َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اػ َی َة َو َٗا َ ٢أَِ٧تٔ َجٔ٤ی َْ ٠ة
اس َٔ ًَ ٥
َو َس ََُّ ٥َ ٠ي َّ ََ ِ

ادمح نب لبنح ،دسمد ،ییحی ،دیبع اہلل انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن ،اعہیص ،انؾ فایل وعرت اک انؾ دبؽ دای افر رفامایہک وت ، ،ہلیمج ، ،ےہ۔ (اعہیص ےک ینعم انرفامینرکےنفایل۔ افر ہی رضحترمع ریض
اہللاعتیلہنعیک یٹیںیھت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دسمد،ییحی،دیبعاہللانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1516

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ادٟ ،یث ،یزیذ ب ٩ابوحبیب٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا٣ ،ٚح٤ذ ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،زی٨ب ب٨ت ابوحرضت ٣ح٤ذ
ب٤ً ٩زو بً ٩لاء

َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤اد ٕأَ َِْ َ َََ٧ا َّ
ئ أَ َّ٪
یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّ٤ذٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ک َٗا ََ ٢س َِّ ٤یت َُضا َُّ ٣ز َة َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َسأ َ َِ ٟت ُط َ٣ا َس َِّ ٤ی َت ابِ ََ ٨ت َ
َ
یضا
َص َذا ٔاَ ِس ُٔ ٥س ُِّ ٤
یت بَ َّز َة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠تُزَ ُّٛوا أَ ِن ُٔ َش ٥ِ ُٜاہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔأصِ ٔ ١ا َِ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ َِّ ٔ َٟا َ٣َ ٢ا نُ َش َِّ ٤
َٗا ََ ٢س ُّ٤وصَا َزیِ ََ ٨ب
یسیع نب امحد ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،دمحم نب ااحسؼ ،دمحم نب رمعف نب اطعء ،زبنی تنب اوب رضحت دمحم نب رمعف نب اطعء ےس رفاتی

ےہ ہکزبنی ریضاہللاعتیلہنعتنباوبہملسےن اؿےس وپاھچہک متےناینپ یٹیاکایک انؾراھک؟اوہنںےن اہکہک ںیم ےناساکانؾ
ربہ راھک ےہ۔ زبنی ےنہک ںیگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس انؾ ےس عنم رفامای ےہ ریما انؾ ربہ راھک ایگ اھت۔ وت وضحر
ارکؾےن رفامایہکاےنپآپوک اپةکزہنرقاردف متںیمےسوج کینتخبںیہاؿوکاہلل یہاجاتنےہ وتاوہنںےنرفامایہک رھپمہایکانؾ
رںیھک؟رفامایہکاساکانؾزبنیروھک۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،دمحمنبااحسؼ،دمحمنبرمعفنباطعء،زبنیتنباوبرضحتدمحمنبرمعفنباطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1517

راوی ٣ :شذد ،بْش ،بظيَ ب٣ ٩ی٤و٤ً ،٪ہ اسا٣ہ ب ٩اْذری

ْش َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َب ٔظيَُ بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٪طٔ أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩أَ ِْ َذر ٓ ٕٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ْ

ی ٩أَ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
رف َّأ ٟذ َ
ا ٪فٔي أ َ ٨َّ ٟ
ُص ُ ٦ک َ َ
ُی َ٘ا َُٟ ٢طُ أَ ِ َ
ُص َُٗ ٦ا َ ٢بَ ِ ١أََ ِ ٧ت ز ُِر ًَ ُة
اس َُ ٤
ِ
ک َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ِ َ

دسمد ،رشب ،س ری نب ومیمؿ ،ػمہ ااسہم نب ادخری ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےسج ارصاؾ اہک اجات اھت اؿ ولوگں ںیم اشلم اھت وج
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ آپ ےن اس ےس رفامای ہک ریتا ایک انؾ ےہ؟ اس ےن اہک ںیم ،ارصؾ وہں آپ ےن
رفامایہکںیہنہکلبوتزرہعےہ۔
رافی  :دسمد،رشب،س رینبومیمؿ،ػمہااسہمنبادخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1518

راوی  :ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،یزیذ یٌني اب٘٣ ٩ذا ٦ب ٩حرضت رشیح ب ٩ہاِي اپ٨ے واٟذ حرضت ہاِي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َصإ ٔ ٧ئ أَُ َّ ٧ط َ٤َّ ٟا َوٓ ََذ إلٔ َي
َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ ُ َ
یذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذأ ٦بِ َٔ ُ ٩
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٍَ ٣َ ٥َ ٠و ٔ٣طٔ َسُ ٌَ ٔ٤ض ِ ٥یَُ٨ِٜوُ َ ٧ط بٔأبَٔي ا َِ ٟح َََ ٓ ٥ٔ ٜذ ًَا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َ
َ
َفض َٔي ٔ َلَک
إ ٔ َّ ٪اہللَ ص َُو ا َِ ٟح ََ ٥ُ ٜوإَِٔ ٟیطٔ ا ُِ ٟح ٥َ ٔ ٠َٓ ٥ُ ِٜتُِٜن َي أبَا ا َِ ٟح ََ٘ َٓ ٥ٔ ٜا َ ٢إ ٔ َِّ َٗ ٪ومٔي إٔذَا ا ِْ َت َُٔ ٠وا فٔي َط ِی ٕئ أ َت ِؤِي َٓ َحُ ٤ِ َٜت بَ ِی َُ ٨ض َِ َ ٥

رشیِ ْح َو ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠و ًَ ِب ُذ اہللٔ
ا ِٔ َ ٟ
رفی َ٘ي ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ِح َش ََ ٩ص َذا ٓ ََ٤ا ََ ٟ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٔ ٟذ َٗا َ ٢ل ٔي ُ َ
َ
َّ
رس ِّ
اٟش ِٔ ٠ش ََ ٠ة َوص َُو َٔ ٩ِ ٤َّ ٣د َْ َ١
رشیِ ٕح َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود ُ َ
رشیِ ْح َٗا ََٓ ٢أَ ِ ٧ت أَبُو ُ َ
َٗا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أَ َََُِٛص ُُِِ ٠ُٗ ٥ت ُ َ
رشیِ ْح َص َذا ص َُو أ ٟذی ََ َ ٛ
رس ٕب
رس بَ َ
ُت ِشت َ ََ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوبَ ََِ ٠نٔي أَ ََّ ُ ٪
اب ُت ِشت َ ََ َوذَٟٔک أَِ٧طُ َد َْ َِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ١
رشیِ ّحا ََ َ ٛ
رعیبنبانعف،سیدیینعیانبدقماؾنبرضحترشحینباہیناےنپفادلرضحتاہینریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکبج
فہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسفدفانبرکےئگاینپوقؾےکاسھت،وتآپےناؿولوگںوکانسہکاںیہن(اہینوک)اوبامکحل
یک تینک ےس اکپرےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن البای افر رفامای ہککشیب وت اہلل اعتیل ےہ افر اسرے مکح ایس ےک
ںیہ سپ وت ےن ویکں اوبامکحل تینک ریھک؟ اوہنں ےن اہک ہک ریمی وقؾ ںیم بج یسک اعمہلم ںیم االتخػ وہ اجےئ وت فہ ریمے اپس
آےتںیہسپںیماؿےکدرایمؿہلصیفرکداتیوہںا فردفونںرفقیاسرپرایضوہاجےتںیہاسےیلریمیتینکاوبامکحلےہآپ
ےنرفامایہکیسکدقرایھچابتےہہی،ریتےےنتکڑلےکںیہ؟اوہنںےناہکریمےہیےٹیبںیہ۔رشحی،ملسم،افردبعاہلل،رفامایہک
اؿںیمڑباوکؿےہرفامایہکرشحیوتآپےنرفامایہکسبوتاوبرشحیےہ۔
رافی  :رعیبنبانعف،سیدیینعیانبدقماؾنبرضحترشحینباہیناےنپفادلرضحتاہینریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1519

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت سٌیذ ب ٩ا٤ٟشیب

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي
ک َٗا ََ ٢حزِ َْٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧ت َس ِض َْٗ ١ا ََّ ََ ٢
ٔیذ َٓوَ َُ ٨ِ ٨ت أََّ٧طُ
 ١یُوكَأ ُ َویُ َِ ٤ت َض َُٗ ٩ا ََ ٢سٌ ْ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َ٣ا ا ِس َُ ٤
اٟش ِض ُ

اؾ َو ًَزٔیز ٕ َو ًَ َت ََ ٠ة َو َط ِی َلا َٕ ٪وا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
اس َ ٥ا ِٔ ٌَ ٟ
َس ُی ٔؼیب ُ َ٨ا َب ٌِ َذ ُظ حُزُوْ َ ٧ة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوَُي َّ ََ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
رف َة َس َّ٤اصَا
اب َو ٔط َض ٕ
اب َو ُح َب ٕ
َغ ٕ
اب ٓ ََش َّ٤ا ُظ صٔظَ ا ّ٣ا َو َس ََّّم َ ِ
رحبّا َس٤ِّ ٠ا َو َس ََّّم ا ِِ ٤ُ ٟـ َلح ٔ ٍَ ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟبٌ َٔث َوأَ ِر ّؿا ُت َش ََّّم ًَ ٔ َ
َو ُ َ

رض َة َو َط ٌِ َب َّ
اٟـ ََل َٟةٔ َس َّ٤ا ُظ َط ٌِ َب ا ُِ ٟض َذی َوبَُ٨و اٟزَِّ ِ ٧ی ٔة َس َّ٤اص ُِ ٥بَنٔي اٟز ِِّط َذة ٔ َو َس ََّّم بَنٔي ُِِ ٣و ٔ َی َة بَنٔي رٔ ِط َذ َة َٗا َ ٢أَبُو
َْ ٔ َ
یذ َصا َٔ ٔ ٟل ِْت َٔؼارٔ
َدا ُود َت َز ُِ ٛت أَ َساَ ٔ ٧
ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتدیعسنبابیسملاےنپفادلےسافرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اؿےسرفامایہکریتاایکانؾےہ؟اوہنںےناہک زحؿ۔آپ ےنرفامایہکںیہنمتلہسوہ۔ اوہنںےن اہک
ہک لہس وک وت ولگ رفدنےت افر اےس ذلیل رکےت ںیہ۔ (آپ اک التبای وہا انؾ وبقؽ ہن ایک) دیعس ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک رامرے
اخدناؿںیمھچکیگنتافریتخسآےنفایلےہ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناعصزعسیاہللاکانؾ،ؼیلہ
(تخس وخ) اطیشؿ ،مکح افر رغاب (وکے) ةحباہشب وک دبؽ دای۔ آپ ےن اہشب اک انؾدبؽ رک اشہؾ رھک دای۔ رحب (گنج) اک
مصع
ح
ؼ
ض
مت
انؾدبؽرکملس(حلص)رھکدای۔ ع(ےنٹیلفاال)دبؽرک یعبرھکدای۔سجزنیماکانؾ ررہ(رجنب)اھت۔اساکانؾ دبؽرک۔رضخہ
(رسزبس)رھکدای۔بعشاالضلہل(رمگایہیکفادی)اکدبؽرکبعشادہلیرھکدای۔ونبازلنیةاکانؾدبؽرکونبارلادشافرینبوغمہیاک
دبؽرکینبردشہرھکدای۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکںیمےناؿبسیکااسدینوخػوطاتلےسوھچڑدیںیہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتدیعسنبابیسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1520

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ٫ ،اط ٥بٗ ٩اس ،٥ابوً٘ی٣ ،١حاٟذ ب ٩سٌیذ ،طٌبي حرضت ٣رسوٚ

یَ ١ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣حاُ ٔ ٟذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِ٩
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا صَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
رس ُ
و ٚبِ ُ ٩اْلِ َ ِج َذ َٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
رسو َٕٗ ٚا َُ ٔ َٟ٘ ٢
یت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أََ ِ ٧ت ُُِٗ ٠ت َُ ِ ٣
َُ ِ ٣
ا٪
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢اْلِ َ ِج ُذ َُ َط ِی َل ْ

اوبرکبنباوبہبیش،اھمشنباقمس،اوبلیقع،اجمدلنبدیعس،یبعشرضحترسمفؼرفامےتںیہہکںیمرضحترمعنبااطخلبےسالموت
اوہنںےناہکہکمتوکؿوہ؟ںیمےناہکرسمفؼنب االدجعوترضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسےہہکآپرفامےتےھتہکادجعاطیشؿاکانؾےہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اھمشنباقمس،اوبلیقع،اجمدلنبدیعس،یبعشرضحترسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1521

راوی  :نٔیَّي ،زہيَ٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤زَ٫ ،ل ،٢یشاٖ ،ربیٍ ب٤ً ٩یَل ،حرضت س٤زہ ب ٩ج٨ذب

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذث َ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٩ربٔی ٍٔ بِ ِٔ ٤َ ًُ ٩ی ََ ٠ة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ٔ٩

ک
ک َی َش ّارا َو ََ َربَا ّحا َو ََ َ٧حٔی ّحا َو ََ أَ َِٓ٠حَ َٓإَٔ َّ ٧
ُج ُِ ٨ذ ٕب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ََ ٥َ ٠ت َش ِّ٤ي َ َّن ُ ََُل ََ ٣
یذ ََّّ َ ًََّ ٪ي
َت ُ٘و ُ ٢أَثَ َّ ٥ص َُو ٓ ََی ُ٘و ُ ََ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا صُ َّ٩أَ ِربَ ٍْ ٓ َََل َتز ٔ َ
بف
یلی ،زریہ ،وصنمر نب رمتعم،الھؽ ،اسیػ ،رعیب نب ػمیل ،رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلع فآہل فملس
ےنرفامایاےنپالغؾاکانؾرابح(عفن)اسیر(وہستل) حیجن(اکایمیب) افراحلف (الفحفاکایمیب)ہنروھکویکہکن متاےسوہکےگ ہکایک فہ ےہ
اہیں؟دفرساےہکاگںیہنسبیہیاچرںیہونممہعسپھجمرپزایدہتمرکف۔
بف
رافی  :یلی،زریہ،وصنمرنبرمتعم،الھؽ،اسیػ،رعیبنبػمیل،رضحترمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1522

راوی  :اح٤ذب ٩ح٨بٌ٣ ،١ت٤ز ،رٛين ،حرضت س٤زہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟز َٛي ِ َن یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُّ

َّ َ ُ
ئ أَ َِٓ٠حَ َو َی َش ّارا َوَ٧آ ٔ ٌّا َو َربَا ّحا
َّم َرٗٔی َ٘ َ٨ا أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِس َ٤ا ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ ٪ن َش ِّ َ

ادمحنبلبنح،رمتعم،رنیک ،رضحترمسہ ریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن عنمرفامایاسےس
ہکمہاےنپالغومںاکاچرانومںںیمےسوکیئانؾرںیھک۔احلف،اسیر،انعف،افررابح۔
رافی  :ادمحنبلبنح،رمتعم،رنیک،رضحترمسہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1523

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ٣ ،ح٤ذ بً ٩بیذ ،اً٤ع ،ابوسٔیا ،٪حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ

َّ
َِک َ٧آ ٔ ٌّا أَ ِ٦
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ ِِٔ ً ٪ظ ُت إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ أََ ِ ٧هي أ ُ َّ٣تٔي أَ ِ ٪ی َُش ُّ٤وا َ٧آ ٔ ٌّا َوأَ َِٓ٠حَ َوبَ َز ََ ٛة َٗا َ ٢اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َو ََ أَ ِدرٔی ذ َ َ
وَٗ ََ ٪ا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوی أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ََ َٓإ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََ ١ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا َجا َئ أَثَ َّ ٥بَ َز َُ ٛة ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ

ِک بَ َز ََ ٛة
َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

اوبرکب نب اوبہبیش ،دمحم نب دیبع ،اشمع ،اوبایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایہک ارگ ںیمزدنہراہ اینپاتموکعنم رکفںاگااشنء اہللاعتیلہک فہانعف ،احلف ،ربتکانؾرںیھک۔اشمعےتہک ںیہہکےھجم ںیہن
ولعمؾہکانعفاکذرکایکایںیہن۔ویکہکنآدیمےہکاگربتکےہ؟وتولگںیہکےگںیہن۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاوبازلریبےناجرب
نعایبنلےسایسےکلثمرفاتیایکےہ۔اسںیمربتکاکذرکںیہنےہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،دمحمنبدیبع،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ربےانؾوکدبانل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1524

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب ،١سٔیاً ،٪یی٨ہ ،ابوز٧اد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا أ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ک اْلِ َ ََِ ٣ل ٔک َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ٩
اس َٕ ٨ِ ٔ ً ٥ذ اہللٔ َت َب َار َک َو َت ٌَال َي یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َر ُج َْ ١ت َش ََّّم ََ ٔ ٠٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِْ َِ ٍُ ٨
اس ٕ٥
أَبٔي َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔبٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َٗا َ ٢أَ ِْن َي ِ

ادمح نب لبنح ،ایفسؿ،  ،ہنی ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اچنہپےت
وہےئ رفاتی رکےت ںیہ ہک ایقتم ےک رفز اہلل ےک زندکی بس ےس رخاب انؾ فاال فہ وہاگ سج وک کلم االالمک (اشنہشہ) اہک اجات
وہاگ (ایاہمراہج فریغہ) اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک بیعش نب ایب زمحہ ےن اوبازلاند ےس رفاتی ایک اس ںیم ادیع ےک
اجبےئاانخءاکظفلےہ۔
رافی  :ادمحنبلبنح،ایفسؿ، ،ہنی،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااقلباکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ااقلباکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1525

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١و٫یب ،داؤدً ،ا٣ز ،حرضت جبيَہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩اٟـحاک

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ َِ ٩دا ُو َد ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو َجبٔي ََ َة بِ َُّ ٩
اٟـ َّحا ٔک َٗا َٔ ٓ ٢ی َ٨ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

اب بٔئ َِص ٔاَ ِس ُ ٥ا ُِ ُٔ ٟش ُ
وَ ٚب ٌِ َذ ِاْل ٔ َی٤ا َٔٗ ٪ا ََٗ ٢ذ َِٔ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ِاْل َی ُة فٔي بَنٔي َسَ ٤ََ ٠ة َو ََ َت َ٨ابَزُوا بٔاْلِ َ ِٔ َ٘ ٟ

وِ ٣َ ٪ط یَا
َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟی َص ٔ٨َّ ٣ا َر ُج ْ ١إ ٔ ََّ َو َُ ٟط ا ِس َ٤ا ٔ ٪أَ ِو ث َ ََلثَ ْة َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢یا ُٓ ََل ََُ ٓ ٪ی ُ٘وَ ُٟ
اب
َر ُسو َ ٢اہللٔ إُٔ َّ ٧ط َی ِِ َـ ُب َٔ ٩ِ ٣ص َذا ٔاَ ِس َٔٓ ٥أُِ٧زَِٔ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َو ََ َت َ٨ابَزُوا بٔاْلِ َ ِٔ َ٘ ٟ

ئ
ب َِْ
ب
ومیس نب اامسلیع ،فهیب ،داؤد ،اعرم ،رضحت ریبجہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااحضلک ےتہک ںیہ ہک ہی آتی َف َل َ َن َ ُ رنفا ِث َْل ْ َل ِ
ْس الْفُصُو ُؼ ہک اکی دفرسے وک ربے ااقلابت ےس تم اکپرف اامیؿ ےک دعب ربا انؾ رانھک اہنتی ربا ےہ۔ رامرے (ونبہملس) ےک
ِال ْ ُ
ابرے ںیم انزؽ وہیئ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اہں رشتفی الےئ رامرے اہں وکیئ ااسی صخش
ںیہن اھت ہک اس ےک دف ای نیت انومں ںیم انؾ ہن وہں۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےتہک ہک اے الفں وت فہ ےتہک ہک ای روسؽ اہلل
ئ
ب َِْ
ْس
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےیہ ویکہکن اس انؾ ےس فہ ہصغ وہ اجات ےہ وت ہی آتی انزؽ وہیئ۔ َف َل َ َن َ ُ ر
ب ِال ْ ُ
نفا ِث َْل ْ َل ِ
ال ْ ُفصُو ُؼ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فهیب،داؤد،اعرم،رضحتریبجہریضاہللاعتیلہنعنبااحضلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوبٰیسیعتینکرےنھکاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اوبٰیسیعتینکرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1526

راوی ٫ :ارو ٪زیذب ٩ابوزرٗاہ ،ہظا ٦ب ٩سٌیذ ،حرضت زیذ ب ٩اس٥٠

ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٩زیِذٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ٩
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِذٔ بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ک
ْض َب ابِ ّ٨ا َُ ٟط َت َٜنَّي أَبَا ً َٔیسي َوأَ َّ ٪ا ِِٔ٤ُ ٟي ََ َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة َت َٜنَّي بٔأبَ ٔي ً َٔیسي َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ أَ َ٣ا َیِٜٔٔی َ
ا َِ ٟخ َّل ٔ
اب َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ َ
أَ ِ ٪تُِٜن َي بٔأبَٔي ًَ ِب ٔذ اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َّ َٛ ٥َ ٠أِي َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ذ
َ
ک
َخ َوإَّٔ٧ا فٔي َج َِ ٠حت ٔ َ٨ا َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ ٢یُِٜن َي بٔأبَٔي ًَ ِبذٔ اہللٔ َحتَّي َص ََ ٠
ُرف َُ ٟط َ٣ا َت َ٘ َّذ َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔطٔ َو َ٣ا َتأ َّ َ
َُٔ
اھرفؿ زدینب اوبزراقہ ،اشہؾ نب دیعس ،رضحت زدی نب املس اےنپ فادل املس ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع
نب اطخب ےن اےنپ اکی ےٹیب وک اس ابت رپ امرا ہک اس ےن تینک اوبیسیع ریھک ،رضحت  ریغہ نب ہبعش ےن اوبیسیع تینک ریھک وت

رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اؿ ےس اہک ہک ایک اہمترے ےیل اوبدبع اہلل اکیف ںیہن اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنریمیہیتینکریھکےہوترضحترمعےنرفامایہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاےلگےلھچپانگہشخبدےیئےئگےھتافر
مہولگاےنپےسیجولوگںںیمر ےتںیہوتولوگںوکہیہبشوہاگہکرضحتٰیسیعےکابپیھبےھت۔انچہچنرھپفہہشیمہاوبدبعاؽہلیک
تینکاکپرےاجےت۔
رافی  :اھرفؿزدینباوبزراقہ،اشہؾنبدیعس،رضحتزدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغےکےٹیبوکاےریمےےٹیبہہکرکاکپران
ابب  :ادباکایبؿ
ریغےکےٹیبوکاےریمےےٹیبہہکرکاکپران

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1527

راوی ٤ً :زو بً ٩و٣ ،٪شذد ،اب٣ ٩حبوب ،ابوًوا٧ہ ،ابوًث٤ا ٪اب٣ ٩حبوب جٌذ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪و َس َّ٤ا ُظ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ٣َ ٩حبُ ٕ
وب َٗاُٟوا َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
وب ا َِ ٟح ٌِ َذ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َیا بُن َ َّي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َسُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحیَي بِ َ٩
ابِ ُِ ٣َ ٩حبُ ٕ
وب َو َی ُ٘و َُٛ ٢ثٔيَُ ا َِ ٟحذٔیثٔ
ٌَٔ٣ي ٕن یُ ِثنٔي ًََّ َي َُ ٣ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ٣َ ٩حبُ ٕ
رمعفنبوعؿ،دسمد،انبوبحمب،اوبوعاہن،اوبامثعؿانبوبحمب دعج،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہناےریمےےٹیبہہکرکاکپرا۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،دسمد،انبوبحمب،اوبوعاہن،اوبامثعؿانبوبحمبدعج،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوباقمستینکرانھک
ابب  :ادباکایبؿ
اوباقمستینکرانھک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1528

راوی ٣ :شذد ،ابوبْک ب ٩ابوطیبہ سٔیا ٪ایوب سختیاِي٣ ،ح٤ذ ب ٩سيَی ،٩حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب َّ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
اٟش ِخت َٔیاِ ٔ ِّي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َوأَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ک َر َوا ُظ أَبُو َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي
اس َّٔم َو ََ َتِٜتَُ٨وا بَٔ ٨ِ ُٜیتٔي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َش َِّ ٤وا ب ٔ ِ

ْک ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َوابِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟذٔرٔ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َو َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِذٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪ا َِ ٟی ِظ ُ ٔ
ص َُزیِ َز َة َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک رٔ َوایَ ُة أَبٔي ُسٔ َِی َ

ًَ َِ ٩جابٔز ِٕ َ ٧ح َوص َُِ ٥وأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک

دسمد،اوبرکبنباوبہبیشایفسؿاویبایتخسین،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریماانؾراھکرکفنکیلریمیتینکوکاینپتینک تمانبؤ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکایسرطحاسدحثی
وکاوباصحلےناوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیایکےہایفسؿنعاجربریضاہللاعتیلہنعیکرفاتییھبایسرطحرمفیےہ
افراسملنبایبادعجلنعاجربریضاہللاعتیلہنعافرامیلسؿالتسکررینعاجربافرانبادکنملرنعاجربیکرفاتییھبایسرطحرمفی
ےہ۔
رافی  :دسمد،اوبرکبنباوبہبیشایفسؿاویبایتخسین،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

اوباقمستینکرانھک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1529

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ،٦ابوزبيَ ،حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اس َّٔم
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َش ََّّم ب ٔ ِ
ٓ َََل یَ َت َٜنَّي بَٔ ٨ِ ُٜیتٔي َو ََ ٩ِ ٣تَٜنَّي بَٔ ٨ِ ُٜیتٔي ٓ َََل یَ َت َش ََّّم بٔا ِس َّٔم َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َر َوی ب ٔ َض َذا ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ ِ٩

ک رٔ َوا َی ُة ًَ ِبذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩أَبٔي
أَبٔي ص َُزیِ َز َة َو ُرو ٔ َی ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ُِ ٣خ َتّٔٔ٠ا ًََّ َي اِّ ٟز َوایَ َتي ِ ٔن َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ٕ ٓ ٔیطٔ َر َوا ُظ َّ
 ١بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًََّ َي َ٣ا َٗا َ ٢ابِ ُ٩
اٟث ِور ُّٔی َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًََّ َي َ٣ا َٗا َ ٢أَبُو اٟزُّبَي َِ ٔ َو َر َوا ُظ َُ ٔ ٌِ٘ ٣
ص َُزیِ َز َة ا ِْ ُتَ ٔ ٠

َٕ ٓ ٔیطٔ َح َّ٤ادُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َوابِ ُ ٩أَبٔي
سٔيَ ٔ َ
ٕ ٓ ٔیطٔ ًََّ َي َُ ٣
وسي بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَی ِّـا ًََّ َي ا ِِ َ٘ ٟو َٟي ِ ٔن ا ِْ َتَ ٠
یَ ٩وا ِْ ُتَ ٔ ٠
ُٓ َذیِ ٕک
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اوبزریب ،رضحت اجربریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہک وضحرارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک
سجےنریماانؾراھکریمیتینکہنرےھکافرسجےنریمیتینکاایتخریکفہریماانؾہنرےھک۔اامؾاوبداؤدےنرفامایہکاسینعم یک
دحثی انب الجعؿ نع اہیب نع ایب رہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رمفی ےہ افر اوبزرہع ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دفونں
رفاایتےسھچکفلتخمایبؿایکےہافراسرطحدبعارلنمحنبایبرمعہنبایبرہریہریضاہللاعتیلہنعیکرفاتیںیمیھباالتخػ
ایک ایگ ےہ وثری افر انب رججی ےن ایس رطح رفاتی ایک شیج ہک اوبازلریب ےن رفامای افر لقعم نب دیبع اہلل ےن انب ریسنی یک رطح
رفاتیایکاسںیمومٰیسنب اسیرنعایبرہریہریضاہلل اعتیلہنعیکرفاتیرپاالتخػایکایگدفاوقاؽرپاکیںیمامحد نباخدل ےن
االتخػایکافرانبایبدفکیےناالتخػایکےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انؾافرتینکدفونںوکعمجرکیکینااجزتےہ

ابب  :ادباکایبؿ
انؾافرتینکدفونںوکعمجرکیکینااجزتےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1530

راوی ً :ث٤ا ٪وابوبْک ،ابي طیبہ ،ابواسا٣ہْٓ ،ط٨٣ ،ذر ،حرضت ٣ح٤ذ ب ٩ح٨یٔہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وأَبُو بَ ِْکٕ ابِ َ٨ا أَبٔي َط ِی َب َة َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِِْٔ ٓ ٩طٕ ًَ ِٔ ٨ِ ٣ُ ٩ذ ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََّ ٔٔ ٨یةٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ُ٘ ِ ١أَبُو
ک َوأ ُ َ٨ِّ ٛیطٔ ب َٔ ٨ِ ُٜیتٔ َ
ًََّ ٔ ٌّي َرح َُٔ ٤ط اہللُ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ُِ ٪وَ ٔ ٟذ لٔي َٔ ٩ِ ٣ب ٌِذ َٔک َوَْ ٟذ أ ُ َس ِّ٤یطٔ بٔا ِسَ ٔ٤

بَ ِْکٕ ُُِٗ ٠ت َٗا ََٗ ٢ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٦ب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

امثعؿ فاوبرکب ،ایب ہبیش ،اوبااسہم ،رطف ،ذنمر ،رضحت دمحم نب اہفینحل رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم
ےن وضحر ارکؾ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس اہکہک ارگ آپ ےک دعب ریمے اہیں وکیئ ڑلاک دیپا وہا وت اےس اہمترافاال انؾ روھکں اگ افر
آپ یک تینک روھکں اگ آپ ےن رفامای ہک  کیھ ےہ اوبرکب نب ایب ہبیش ےن اینپ رفاتی ںیم تلق ںیہن اہک ہکلب اہک ہک رضحت یلع ےن
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےساہک
رافی  :امثعؿفاوبرکب،ایبہبیش،اوبااسہم،رطف،ذنمر،رضحتدمحمنبہفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
انؾافرتینکدفونںوکعمجرکیکینااجزتےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1531

راوی  :نٔیَّي٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩زا ،٪ححبي ،جذہ ،سٔیہ ب٨ت طیبہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح َح ٔب ُّي ًَ َِ ٩ج َّذتٔطٔ َػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٤ِٔ ً ٩ز َ

ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي َٗ ِذ َوَِ ٟذ ُت ُ ََُل ّ٣ا ٓ ََش َِّ ٤ی ُت ُط َُ ٣ح َّّ ٤ذا َو َِ ٨َّ ٛی ُت ُط أَبَا
اس َّٔم َو َرح َََّ ٨ِ ُٛ ٦یتٔي أَ ِو َ٣ا َّأ ٟذی َرح َََّ ٨ِ ُٛ ٦یتٔي َوأَ َح َّ ١ا ِس َّٔم
ْک ُظ ذََ ٔ ٟ
ِک لٔي أََ َّ ٧
ک َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َّأ ٟذی أَ َح َِّ ١
ا َِ٘ ٟاس َُٔٔ ٓ ٥ذ ٔ َ
ک َت ِ َ
خ
بف
یلی ،دمحمنبرمعاؿ ،حبی ،دجہ،ہیفستنب ہبیش،رضحت اعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہ ہکاکیوعرتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسآیئافراہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےناکیڑلےک وکانجےہافراساکانؾدمحمراھکےہافراس
یک تینک اوبااقلمس ریھک ےہ ریمے اسےنم ذترکہ ایک ایگ ہک ااسی رکان آپ وک اندنسپ ےہ رفامای ہک سک فہج ےس ریما انؾ رانھک اجزئ وہ افر
ریمیتینکرحاؾوہاجےئایرفامایریمیتینکرحاؾوہافرریماانؾالحؽوہاجےئ۔
خ
بف
رافی  :یلی،دمحمنبرمعاؿ ،حبی،دجہ،ہیفستنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبڑلےکےکتینکرےنھکاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ریغبڑلےکےکتینکرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1532

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ١ح٤اد ،ثابت حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َات
ات ٓ ََذ َْ ََِ ٠ًَ ١یطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
اَٟ ٪طُ نُ َِ ْز َیُ ٌَِ ٠ب بٔطٔ ٓ َََ ٤
َی ِذ ُْ ُ
ِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َولٔي أَ ْخ َػِٔي َْ یُِٜن َي أَبَا ًُ َ٤ي َِ ٕ َوک َ َ
َفآ ُظ َحزٔی ّ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأُِ ُ ٧ط َٗاُٟوا ََ ٣
ات نُ َِزُ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا ًُ َ٤ي َِ ٕ َ٣ا ٓ ٌََ َ ١اَِ ٨ُّ ٟيَُِ
َی ِوَ َ ٕ ٦
ومیسنباامسلیعامحد،اثتبرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکلرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرامرےاپس
رشتفیالایرکےتےھت۔افرریمااکیوھچاٹاھبیئاھتوجاوبریمعتینک راتھکاھت۔اسیکاکیڑچاییھتسجےسفہالیھکرکاتاھتفہڑچایرم

یئگ اکی رفز وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس ےئگ وت اےس داھکی ہک نیگمغ اھٹیب ےہ آپ ےن رفامای ہک اس اک ایک احؽ
ےہ؟ولوگںےناہکاسیکڑچایرمیئگآپےنرفامایہکاےاوبریمعریضاہللاعتیلہنعوھچیٹڑچایوکایکایک۔
رافی  :ومیسنباامسلیعامحد،اثتبرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکےیلتینکاایتخررکان
ابب  :ادباکایبؿ
وعرتےکےیلتینکاایتخررکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1533

راوی ٣ :شذد ،س٠امی ٪ب ٩رحب ٌ٣ني ،ح٤اد ،ہظا ٦ب ٩رعوہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رح ٕب ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ک ُ َُّ ١ػ َواح ٔ ٔبي َُ ٟضُٛ َّ٩نّي َٗا ََِ ٓ ٢اَ ٛتنٔي بٔابِٔ ٔ ٨ک ًَ ِبذٔ اہللٔ َی ٌِنٔي ابِ ٩ا ِْت َُضا َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد ًَ ِبذٔ اہللٔ
َقا ُ ٪بِ َُ ٩ت َّ٤اَ ٕ ٦و َْ ٤َ ٌِ ٣ز َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ ٩صٔظَ اِ َ ٧ ٕ ٦ح َو ُظ
بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َٗا ََََٓ ٢اِ َ ٧ت تُ َٜنَّي بٔأ ُ ِِّ ًَ ٦ب ٔذ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َص ََ ٜذا َٗا ََّ ُ ٢
ک َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو َِ ٣شُ ٤ََ ٠ة بِ ُ٨َ ٌِ َٗ ٩بٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا٤َ َٛ ٕ ٦ا َٗا َ ٢أَبُو
َو َر َوا ُظ أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦بَّاد ٔبِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
أ ُ َسا ََ ٣ة

دسمد،امیلسؿنبرحبینعم،امحد،اشہؾنب رعفہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامای
کیت
ہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیامتؾویلیہسںیک یتنںیہ آپےنرفامایہکمتیھب اےنپےٹیبدبعاہللیکتینکرھکول۔
دسمدرفامےتںیہہکدبعاہللنبزریبںیہ،انچہچنرھپفہاؾدبعاہللےساکپریاجیتںیھت۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسرطحرقاؿ
نبامتؾافررمعمےناشہؾےساسدحثیوکرفاتیایکےہاسےکلثم۔افراوبااسہمےننعاشہؾنعابعدنبزمحہےکرطقیےس
اےس رفاتی ایک ےہ ایس رطح امحد نب ہملس فہملسم نب بنعق ےن اشہؾ ےس اوبااسہم یک رفاتی ےک لثم ایس دحثی وک رفاتی ایک

ےہ۔
رافی  :دسمد،امیلسؿنبرحبینعم،امحد،اشہؾنبرعفہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینعمزیخالکؾرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ینعمزیخالکؾرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1534

راوی  :حیوة ب ٩رشیح حزرمي ،ب٘یہ ب ٩وٟیذ ،ؿبارہ ب٣ ٩اٟک حرضميً ،بذاٟزح ٩٤ب ٩جبيَ ب ٩نٔی ،١حرضت سٔیا ٪ب٩
اسیذ اٟحرضمي

رضم ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
رضم ٔ ُّي إ ٔ َُ ٣اِ ٣َ ٦شحٔذٔ ح َِٔ ٤ؽ َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیذٔ ًَ ُِ ٩ؿ َب َار َة بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا َِ ٟح ِ َ
رشیِ ٕح ا َِ ٟح ِ َ

رضم ٔ ِّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيَِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪بِ ٔ ٩أَسٔی ٕذ ا َِ ٟح ِ َ

َک بٔطٔ َُ ٣ؼ ِّذ َْ ٚوأََ ِ ٧ت َٟطُ بٔطٔ کَاذ ٔ ْب
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ ََ ُ ََٛ ٢ت ْ َٔیاّ َ ٧ة أَ ِ ٪تُ َح ِّذ َث أَ َْا َک َحذٔی ّثا ص َُو َ ٟ

ویحۃنبرشحیزحریم،ہیقبنبفدیل،ابضرہنبامکلرضحیم،دبعارلنمحنبریبجنبلیفن،رضحتایفسؿنبادیسارضحلیمرفامےتںیہ
ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک تہب ڑبی ایختن ےہ ہی ابت ہک مت اےنپ اھبیئ ےس ایسی وگتفگ
رکفہکفہاہمتریاسوگتفگوکچسایخؽرکےافرمتیفاولاعقاسوگتفگےکذرہعیوھجٹوبؽرےہوہ۔
رافی  :ویحۃنبرشحیزحریم،ہیقبنبفدیل،ابضرہنبامکلرضحیم،دبعارلنمحنبریبجنبلیفن،رضحتایفسؿنبادیسارضحلیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الکؾںیمزومعےنہکاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
الکؾںیمزومعےنہکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1535

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،وٛیٍ ،اوزاعي ،یحیي  ،حرضت ابوَٗلبہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ َِ ٩ی ِحیَي ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُود ٕ ْٔلَبٔي ًَ ِب ٔذ اہللٔ أَ ِو
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِب ٔذ اہللٔ ْٔلَبٔي َِ ٣ش ٌُود ٕ َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢فٔي َز ًَ ُ٤وا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢بٔئ َِص َٔ ٣ل َّی ُة اَّ ٟز ُج َٔ ١ز ًَ ُ٤وا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو ًَ ِب ٔذ اہللٔ َص َذا حُ َذ ِی َٔ ُة

اوبرکب نب اوبہبیش  ،فعیک ،افزایع ،ییحی ،رضحت اوبالقہب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
رضحت اوبدبع اہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایرضحت دبعاہلل ےن رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک آپ ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسزومع اےنہکےکابرےںیمایکانسےہ۔رفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےت
وہےئانسہکدبرتنیہیکتالکؾآدیمےکےیلہیےہہکےہکزومع۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاوبدبعاہللےسرمادرضحتذحہفیریض
اہللاعتیلہنعںیہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،فعیک،افزایع،ییحی،رضحتاوبالقہبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخںیماامدعبےنہکاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ

ہبطخںیماامدعبےنہکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1536

راوی  :ابو بْک ب ٩ابوطیبہ٣ ،ح٤ذ بٓ ٩ـی ،١ابوحیا ،٪یزیذبں حیا ،٪حرضت زیذ ب ٩ارَٗ ٥ف٣اےت

َّاَ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َّاَ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
یذ بِ َٔ ٩حی َ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َحی َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َْ ٥َ ٠ل َب ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُذ

اوبرکبنباوبہبیش،دمحمنبلیضف،اوبایحؿ،سیدین ایحؿ،رضحتزدینبارمقرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
يد
اںیہنہبطخدایافررفامایہکاامدعب۔(دمحفلےکدعبالصوگتفگےکآاغزےسلبق َأ َّم َ ْ ُ
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،دمحمنبلیضف،اوبایحؿ،سیدینایحؿ،رضحتزدینبارمقرفامےت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکؾافرزابؿوکچیپفاروگتفگےساچبےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
رکؾافرزابؿوکچیپفاروگتفگےساچبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1537

راوی  :س٠امی ٪ب ٩داؤد ،اب ٩وہبٟ ،یث ب ٩سٌذ ،جٌرف ب ٩ربیٌہ ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي َّ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩ربٔی ٌَ َة ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َّ
َّ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ُ ٔ ٠و َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا َح َذائ َٔٙ
ِْک َ ٦اَّ ٟز ُج ُ
ِْک ََٓ ٦إ ٔ َّ ٪ال َ ِ
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛال َ ِ
اب
اْلِ َ ًِ َٔ ٨

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ثیلنبدعس،رفعجنبرہعیب،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتںیمےسوکیئرکؾہنےہکویکہکنرکؾرمداملسمؿےہنکیلوہک بن(اوگنرفںےکاباغت)
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ثیلنبدعس،رفعجنبرہعیب،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آاقوکالغؾاےریمےربہہکرکہناکپرے
ابب  :ادباکایبؿ
آاقوکالغؾاےریمےربہہکرکہناکپرے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1538

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ایوب ،حبیب ب ٩ط٬یذ ،ہظا٣ ،٦ح٤ذ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یب بِ َّٔ ٩
اٟظضٔی ٔذ َوصٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
وب َو َحب ٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ای َو َٓ َتات ٔي
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُذ ُِ ًَ ٥ِ ٛبذٔی َوأَ َ٣تٔي َو ََ َی ُ٘و َّ٩َٟا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ُک َربِّي َو َربَّتٔي َو َِ ٟی ُ٘ ِ ١ا ِ٤َ ٟاُ ٔ ٟ
ک َٓ َت َ

وَ ٪واٟز َُّّب اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
َو َِ ٟی ُ٘ ِ ١ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ُک َس ِّیذٔی َو َسی َِّذت ٔي َٓإٔ ٥ِ َُّٜ٧ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو َُ ٛ

ومیسنباامسلیع،امحد،اویب ،بیبح نبَھیدد،اشہؾ ،دمحم ،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل اعتیل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتںیمےسوکیئاےنپالغؾ فولڈنیوک)ویںہنےہکہکریمادنبہایریمیدنبیافرہنیہولممکہیںیہک
ہکریماربایریمیرہیب۔امکلاےنپالغؾوک ےہکریمےوجاؿافرریمیڑلیکافرالغؾوکاچےیہہکےہکاےریمےرسدارافراےس
ریمیرسدارین۔ویکہکنمتبسولممکوہافرربوتاہللاعتیلںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اویب،بیبحنبَھیدد،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آاقوکالغؾاےریمےربہہکرکہناکپرے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1539

راوی  :اب ٩رسح اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابویو٧ص ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟرسحٔ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَبَا یُوَُ ٧ص َح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة فٔي َص َذا ا َِ ٟخَََ ٔ َو٥َِ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ِک أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َِ ٟی ُ٘ َِ ١س ِّیذٔی َو َِ ٣و ََ َی
َی ِذ ُ ِ
انب رسح انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبویسن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اسہقب دحثی رمفی ےہ اس ںیم وضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساکذرکںیہنےہافراسںیمہیےہہکالغؾےہکاےریمےرسداراےریمےآاق۔
رافی  :انبرسحانبفبہ،رمعفنباحرث،اوبویسن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آاقوکالغؾاےریمےربہہکرکہناکپرے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1540

راوی ً :بیذ اہلل ب٤ً ٩زب٣ ٩یرسہٌ٣ ،اذب ٩ہظاٗ ،٦تادہ ،حرضت ًبذاہلل ب ٩بزیذہ اپ٨ے واٟذ حرضت بزیذہ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

رس َة َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ک َسی ِّّذا َٓ َ٘ ِذ أَ ِس َخ ِلت َُِ ٥ربًََّ ٥ِ ُٜزَّ
أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ُ٘وُٟوا ٨َ ٤ُِ ٠ٟٔآ َٔٔ ٙسی ِّْذ َٓإُٔ َّ ٧ط إ ٔ َِ ٪ی ُ

َو َج َّ١
دیبع اہلل نب رمعنب رسیمہ ،اعمذنب اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی
رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای ہک انمقف وک رسدار تم وہک ویکہکن ارگ فہرسدار وہ وت  ے کش مت ےن اےنپ
ربزعفلجوکانراضرکدای۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رضحتدبعاہللنبربدیہاےنپفادلرضحتربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپسفنیکرطػابختثوسنمبرکانحیحصںیہن
ابب  :ادباکایبؿ
اےنپسفنیکرطػابختثوسنمبرکانحیحصںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1541

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ اپ٨ے واٟذ
حرضت سہ ١ب ٩ح٨یٕ

اب ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُذ َُْ ٥ِ ٛبُ َث ِت َن ِٔ ٔسي َو َِ ٟی ُ٘ َِ ٔ َٟ٘ ١ش ِت َن ِٔ ٔسي
ادمح نب اصحل ،انب فبہ ویسن ،انب َھاب ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب لہس نب فینح اےنپ فادل رضحت لہس نب
فینح ےسرفاتیرکےت ںیہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمت ںیم ےسوکیئہیہنےہکہکریما سفنثیبخوہایگ
ہکلبویںےہکہکریمادؽرخابوہایگ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہویسن،انبَھاب،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنعنبلہسنبفینحاےنپفادلرضحتلہس

نبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اےنپسفنیکرطػابختثوسنمبرکانحیحصںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1542

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ی ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُذ َُ ٥ِ ٛج َ
اط ِت َن ِٔ ٔسي َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ُ٘ َِ ٔ َٟ٘ ١ش ِت َن ِٔ ٔسي

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک
آپےنرفامایہکریمادؽوجشذجابتںیمآایگہکلبویںےہکہکریمادؽرپاشیؿےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسہقبابباکااضہف
ابب  :ادباکایبؿ
اسہقبابباکااضہف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1543

راوی  :ابوٟوٟیذ كیاٟسي ،طٌبہ٣ ،ؼ٨ورً ،بذاہلل ب ٩یشار ،حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیذٔ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ی َشارٕ ًَ ِ ٩حُ َذ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ت ُ٘وُٟوا َ٣ا َطا َئ اہللُ َو َطا َئ ُٓ ََل َْ ٪و َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ ََّ ٥طا َئ ُٓ ََل ْ٪

اوبولدیل ایطیسل ،ہبعش ،وصنمر ،دبعاہلل نب اسیر ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےتںیہہکآپےنرفامایہکہیتموہکہکاہللوجاچےہافرالفںوجاچےہنکیلہیوہکوجاہللاچےہرھپالفںصخشاچےہ۔
رافی  :اوبولدیلایطیسل،ہبعش،ونصمر،دبعاہللنباسیر،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسہقبابباکااضہف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1544

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا ٪ب ٩سٌیذً ،بذاٌٟزیز ب ٩رٓیٍ ،ت٤ی ٥كائيً ،ذی ب ٩حات٥

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ َِ ٩تٕ ٔ٤یَّ ٥
اٟلائٔ ِّي ًَ ًَِ ٩ذ ِّٔی بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َحات ٔ ٕ ٥أَ َّٔ َْ ٪لی ّبا َْ َل َب ً ٔ َِ ٨ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢یُ ٔل ٍِ اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٓ َ٘ ِذ َر ٔط َذ َو ََ ٩ِ ٣ی ٌِ ٔؼض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا َ٥ُِ ٗ ٢
یب أََ ِ ٧ت
أَ ِو َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓبٔئ َِص ا َِ ٟخ ٔل ُ

دسمد،ییحی،ایفسؿنبدیعس،دبعازعلسینبرعیف ،میمتعایئ،دعینباحمتےسرفاتیےہہکاکیبیطخےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےکاسےنمہبطخدایافراہکہکسجےناہللیکافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفملسیکاعاتعیکفہدہاتیایہتفوہاافرسجےن
اؿدفونںیکانرفامینیکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکلچاھٹایرفامایاجوتدبرتنیبیطخےہ،

رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿنبدیعس،دبعازعلسینبرعیف،میمتعایئ،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسہقبابباکااضہف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1545

راوی  :و٫ب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ یٌني ابً ٩بذاہللْ ،اٟذ ،حرضت ْاٟذ اٟحذاء ،ابوت٤ی٤ہ  ،ابوا٠٤ٟیح

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ َی ٌِنٔي ابِ َِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ َی ٌِنٔي ا َِ ٟح َّذا َئ ًَ ِ ٩أَبٔي َتَ ٔ٤یَ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ١
اٟظ ِی َلا َُ٘ َٓ ٪ا ََ ََ ٢ت ُ٘ َِ ١تٌ َٔص َّ
یٕ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌَََّ ٓ ٥َ ٠ث َ ََ ِت َدابَّ ْة َٓ ُُِ٘ ٠ت َتٌ َٔص َّ
اٟظ ِی َلا ُ٪
َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َرد ٔ َ

اَغ َحتَّي
ک إٔذَا َُِٗ ٠ت ذََ ٔ ٟ
وِ ٣ٔ ٪ث َ ١ا ِٟب َ ِیتٔ َو َی ُ٘و ُ ٢بٔ ُ٘ َّوت ٔي َو َل ١ِ ُٗ ٩ِٔ ٜبٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َٓإَٔ َّ ٧
ک إٔذَا َُِٗ ٠ت ذََ ٔ ٟ
َٓإَٔ َّ ٧
ک َت ٌَاهَ ََ ٥حتَّي یََ ُٜ
ک َت َؼ َ َ
اب
وِ ٣ٔ ٪ث َ ١اٟذُّ بَ ٔ
َیَ ُٜ

لملب
فبھنبہیقب،اخدلینعیانبدبعاہلل،اخدل،رضحتاخدلاذحلاء،اوبتمبمہےسافرفہاوبا جےسرفاتیرکےتںیہ ہکفہاکیصخش
ےسرفاتیرکےتںیہفہرفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوساریرپآپےکےھچیپاھٹیباھتہکآپیکوساری
ڑلڑھکا یئگ وت ںیم ےن اہک ہک ڑیبا رغؼ وہ اطیشؿ اک ،آپ ےن رفامای ہک ہی تم وہک ہک اطیشؿ اک ڑبا رغؼ وہ ویکہکن بج مت ہی ےتہک وہ وت
اطیش ؿ اس رپ وھپےل ںیہن امسات اہیں کت ہک وھپؽ رک اکی رھگ ےک لثم وہاجات ےہ افر اتہک ےہ ہک ریمی وقت میلست رکیل۔ ہکلب
ِبا َ
َِّےتہکوہوتفہاانتذلیلوہاجاتےہہکیھکمےکرباربوھچاٹوہاجاتےہ۔
وہکمسباہللویکہکنبجمت ِ ْ ِ
لملب
رافی  :فبھنبہیقب،اخدلینعیانبدبعاہلل،اخدل،رضحتاخدلاذحلاء،اوبتمبمہ،اوبا ج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

اسہقبابباکااضہف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1546

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟکٰ ،

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣

اض َٓ ُض َو أَصِ َُ ُٜ٠ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو
َ ١ص ََ ٠
وسي إٔذَا َٗا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َسَ ٌِ ٔ٤ت َو َٗا ََ ٣ُ ٢
ک اُ ٨َّ ٟ
ک ًُ ِح ّبا
ض َی ٌِنٔي فٔي أَ ِ٣ز ٔد ٔیٔ٨ض ٔ َََِ ٓ ٥ل أَ َری بٔطٔ بَأ ِ ّسا َوإٔذَا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َدا ُود َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک إٔذَا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َت َحزُّّ٧ا ٤َ ٔ ٟا َی َزی فٔي ا٨َّ ٟا ٔ
ْکو ُظ َّأ ٟذی ُ٧ه ٔ َي ًَ ِ٨طُ
اَغا ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َو َت َؼ ُ ّ
ض َٓ ُض َو ا ُِ ِ ٤َ ٟ

یبنعق،امکل،ومٰیسنباامسلیع،امحد،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجوتیسکوکہیےتہکےنسہکولگالہکفربابدوہےئگہکفیہاؿںیمےسزایدہربابدوہےنفاالےہ۔اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہک امکل ےنرفامایہکارگفہہیہملکولوگںےکدنیاکاحؽدھکیرکرجن ےسےہک وتاس ںیموکیئ اضمہقئںیہننکیل
ارگازراہربکتافردفرسفںوکریقحھجمسرکےہکوتہیرکمفہےہافرایسےساسدحثیںیمعنمایکایگےہ۔
رافی  :یبنعق،امکل،ومٰیسنباامسلیع،امحد،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشعءیکامنزاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اشعءیکامنزاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1547

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،سٔیا ،٪اب ٩ابوٟبیذ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َٟبٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
َّ
ُ َ
و ٪ب ٔ ِاْلٔب ٔ ٔ١
اس َٔ ٥ػ ََلتٔ ٥ِ ُٜأَ ََ َوإَٔ َّ ٧ضا ا ٌِٔ ٟظَ ا ُئ َو َل ُٔ ٨َّ ٜض َِ ٥ی ٌِت َُٔ ٤
اب ًََّ َي ِ
رع ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ت ِِٔ٠ب َ َّ ٥ِ ٜ٨اْلِ ِ َ

امثعؿ نب اوبہبیش ،ایفسؿ ،انب اوبدیبل ،اوبہملس ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای  ،داہییت اہمتریامنز ےک انؾ ےکاعمہلم اغبل ہن آاجںیئ مت رپآاگہ روہ افر فہ وت اشعء یک امنز ےہ نکیل فہ
ادنریھارکےتںیہافوٹنںےکدفدھکت۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،ایفسؿ،انباوبدیبل،اوبہملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اشعءیکامنزاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1548

ًیسي ب ٩یو٧ص٣ ،شٌز بٛ ٩ذا٤ً ،٦زوب٣ ٩زہ ،سا ٥ٟب ٩ابي اٟحٌذ
راوی ٣ :شذدٰ ،

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَزُ بِ َُ ٔ ٛ ٩ذا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦زٔو بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِذٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ک َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي
َر ُج َْٗ ١ا َِ ٣ٔ ٢ش ٌَ ْز أ ُ َرا ُظ ُْٔ ٩ِ ٣زَا ًَ َة َِ ٟی َتنٔي َػ َِّ ٠ی ُت َٓا ِست َ ََ ِح ُت َٓ َٜأَُ َّ ٧ض ًَِ ٥ابُوا ًََِ ٠یطٔ ذََ ٔ ٟ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢یَا ب ٔ ََل ُ ٢أَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة أَرٔ ِح َ٨ا ب ٔ َضا

دسمدٰ،یسیع نبویسن،رعسم نبدکاؾ،رمعفنبرمہ،اسمل نبایبادعجلرفامےتںیہہک اکیآدیمےن اہکہکریماایخؽ ےہفہزخاہعاک
ےہ اہک ہک اکش ںیم امنز زپھ ا ات وت ےھجم آراؾ لم اجات ولوگں ےن اس وک اس ابت رپ بیع اگل دای ہک (اشدی امنز وک ابثع فیلکت ھجمس راہ
ےہ) وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اے البؽ امنز اقمئ رک ےک اس ےس ںیمہ

راو دف۔ولعمؾوہاہکہیہملکبیعںیہنویکہکناسیکرغضہیےہہکامنززپھرکدؽنئمطموہاجےئ)
رافی  :دسمدٰ،یسیعنبویسن،رعسمنبدکاؾ،رمعفنبرمہ،اسملنبایبادعجل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اشعءیکامنزاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1549

راوی ٣ :ح٤ذبٛ ٩ثيَ ،ارسائیًٰ، ١ث٤ا ٪بِ٣ ٩يَہ ،سا ٥ٟب ٩ابي جٌذ ،حرضت ًبذاہلل ب٣ ٩ح٤ذ اٟحٔ٨یہ

َ ١ح َّذث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ
رسائ ٔی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِ َ

رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ب ٌِ ٔف أَصِٔ٠طٔ َیا َجارٔ َی ُة ائ ِ ُتؤِي
ابِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََّ ٔٔ ٨یةٔ َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت أََ٧ا َوأَبٔي إلٔ َي ٔػ ِضز ٕ َ٨َ ٟا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َن ٌُودُ ُظ َٓ َح َ َ
َ
َ
ُ
ک ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٥ُِ ٗ ٢یَا ب ٔ ََل ُ٢
ب ٔ َو ُؿو ٕ
ْکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ئ ِّ ٌَََّ ٟي أ َػَّ ِّي َٓأ ِستََٔیحَ َٗا ََٓ ٢أِ َ ِ ٧
َٓأَرٔ ِح َ٨ا بٔاٟؼَّ ََلة ٔ
دمحمنب ریثک ،ارسالیئ ٰ،امثعؿ نب  ریغہ ،اسمل نب ایب دعج ،رضحت دبعاہلل نب دمحم اہیفنحل رفامےت ںیہ ہک ںیم افر ریمےفادل ےن اےنپ
رسسیکایعدتےکےیلےلچوجااصنرںیمےسےھتفاہںامنزاکفتقوہایگوتاسےنضعبرھگفاولںےساہکہکاےڑلیک۔ریمافوض
اکاپینالؤاشدیںیمامنززپوھںہکاسےسےھجمراو ےلمرافیےتہکںیہہکںیمہہیابتربیوسحمسوہیئافراسےناہکہکںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکاےالبؽڑھکےوہاجؤافرامنزےسںیمہراو دالؤ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ارسالیئٰ،امثعؿنب ریغہ،اسملنبایبدعج،رضحتدبعاہللنبدمحماہیفنحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اشعءیکامنزاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1550

راوی ٫ :ارو ٪ب ٩زیذ ،ہظا ٦ب ٩سٌذ ،زیذ ب ٩اس ،٥٠حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِسًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
ی٩
َٗاَِ ٟت َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِٔ ٨ش ُب أَ َح ّذا إ ٔ ََّ إلٔ َي ِّ
اٟذ ٔ
اھرفؿنبزدی،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکیھبکںیہنانسیسکیکةسنرکےتوہےئ رگرصػدنییکرطػیہةسنرکےتوہےئ۔
رافی  :اھرفؿنبزدی،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجٹیکدشتاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
وھجٹیکدشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1551

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبة ،وٛیٍ ،اً٤ع٣ ،شذدً ،بذاہلل ب ٩داؤد ،اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ أَ َِْ َ َََ٧ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩دا ُو َد َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بذٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔیَّا َُ ٥ِ ٛوا ِلٔ َٜذ َب َٓإ ٔ َّ ٪ا ِل َٔ ٜذ َب یَ ِضذٔی إلٔ َي ا ُِ ُٔ ٟحورٔ َوإ ٔ َّ٪

ا ُِ ُٔ ٟح َور یَ ِضذٔی إلٔ َي ا٨َّ ٟارٔ َوإ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١یٔ ِٜذ ُب َو َی َت ََحَّی ا ِل َٔ ٜذ َب َحتَّي یَُ ِٜت َب ً ٔ َِ ٨ذ اہللٔ ََّ ٛذا ّبا َو ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜب ٔ ِّ
اٟؼ ِذ َٔٓ ٚإ ٔ َّ٪
اٟؼ ِذ ََ ٚی ِضذٔی إلٔ َي ا َِ َِّ ٔ َٟوإ ٔ َّ ٪ا َِ ََّ ٔ َٟی ِضذٔی إلٔ َي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوإ ٔ َّ ٪اٟزَّ ُج َََ ٟ ١ی ِؼ ُذ َُ ٚو َی َت ََحَّی ِّ
ِّ
اٟؼ ِذ ََ ٚحتَّي یَُ ِٜت َب ً ٔ َِ ٨ذ اہللٔ ٔػ ِّذی ّ٘ا
اوبرکبنباوبستیة،فعیک،اشمع،دسمد،دبعاہللنبداؤد،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنعوکرفامےتوہےئانسہک
روسؽ اہلل ےن رفامای ہک وھجٹ ےس ےتچب روہ ویکہکن وھجٹ قسففربایئ یک رطػ رامنہیئ رکات ےہ افر ربایئ ف وجفر منہج یک رطػ ےل
اجات ےہ افر کشیب آدیم وھجٹ وب ات ےہ افر وھجٹ وبےتل وبےتل وھجاٹ ھکل ایل اجات ےہ اہلل ےک اہیں افر مت رپ چس وبانل الزؾ ےہ ویکہکن
اچسیئیکینیکراامنہیئرکیتےہافریکینتنجیکرطػےلاجیتےہافرکشیبآدیمچسوب اتےہافراسیکاچسیئاجریریتہ ےہاہیں
کتہکفہاہللےکزندکیاچسھکلایلاجاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبستیة،فعیک،اشمع،دسمد،دبعاہللنبداؤد،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وھجٹیکدشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1552

راوی ٣ :شذد ب٣ ٩رسحذ ،یحیي  ،حرضت بہز ب ٩حٜی٥

رس َص ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذدُ بِ ُِ َ ٣ُ ٩

ک بٔطٔ ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦ویِ ُْ َٟ ١ط َویِ ُْ َٟ ١ط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢ویِ ْٔ ٠َّ ٔ ٟ ١ذی یُ َح ِّذ ُث ٓ ََیٔ ِٜذ ُب ُ ٔ ٟی ِـ ٔح َ

دسمدنبرسمدح،ییحی،رضحتزہبنبمیکحےتہکںیہہکھجمےسریمےفادلےناےنپفادلےکفاہطسےسایبؿایکاوہنںےنرفامایہک
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک الہتک ےہ اس صخش ےک ےیل وج وگتفگ ںیم وقؾ وک اسنہےن ےک ےیل
وھجٹوبےلاسیکربابدیےہاسیکربابدیےہ۔

رافی  :دسمدنبرسمدح،ییحی،رضحتزہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وھجٹیکدشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1553

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابً ٩حَل٣ ،٪ولي ًبذاہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ ًذوی ،حرضت ًبذاہلل بً ٩ا٣ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّذثَ َ٨ا َّ
یٌ َة ا َِ ٌَ ٟذو ٔ ِّی َح َّذثَ ُط ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٪أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٔ ٣َ ٩ِ ٣والٔي ًَ ِبذٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
یک َٓ َ٘ا َ٢
اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢د ًَ ِتنٔي أُم ِّي یَ ِو ّ٣ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اً ْٔذ فٔي بَ ِیت ٔ َ٨ا َٓ َ٘اَِ ٟت صَا َت ٌَا َ ٢أ ُ ًِ ٔل َ

ََ ٟضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا أَ َر ِد ٔ
ت أَ ُِ ٪ت ٌِ ٔلیطٔ َٗاَِ ٟت أ ُ ًِ ٔلیطٔ َت ِّ ٤زا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا إٔٔ َّ ٧ک َِ ٟو ُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔلطٔ َط ِیئّا ُٛت َٔب ِت ًََِ ٠ی ٔک ِ ٔ ٛذبَ ْة

ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ ،ومیل دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دعفی ،رضحت دبعاہلل نب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ
رفامےت ںیہ ہک اکی رفز ریمی فادلہ ےن ےھجم البای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے رھگ ںیم رشتفی رفام ےھت ہک ریمی
فادلہےناہکہکاےادرھآںیئےھجتزیچدفںیگ۔وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایہکوتےنایکزیچدےنیاکارادہ
ایکےہ؟فہےنہکںیگلہکںیماےسوجھکردفں یگ۔آپےناؿےسرفامایہکرہباحؽارگوتاےسھچکہند یتوتریتےافرپاکیوھجٹ
اھکلاجات۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،ومیلدبعاہللنباعرمنبرہعیبدعفی،رضحتدبعاہللنباعرمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

وھجٹیکدشتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1554

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ٣ ،ح٤ذ ب ٩حشينًَّ ،ي ب ٩حٔؽ ،طٌبہ ،حبیب بً ٩بذاٟزح ،٩٤حٔؽ بً ٩اػ ،٥اب ٩حشين،
حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن َح َّذث َ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِْ ٩ب َ ِی ٔب
اػ َٕٗ ٥ا َ ٢ابِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن فٔي َحذٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٛ ٢فَي
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
ِک َحٔ ِْؽ أَبَا ص َُزیِ َز َة
بٔا ِِ ٤َ ٟز ٔ
ئ إٔث ِ ّ٤ا أَ ِ ٪یُ َح ِّذ َث بَُٔ٣َ ِّ١ا َسَٗ ٍَ ٔ٤ا َ ٢أَبُو َدا ُود َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

صفح نب رمع ،ہبعش ،دمحم نب نیسح ،یلع نب صفح ،ہبعش ،بیبح نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،انب نیسح ،رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آدیم ےک انگہ اگر وہےن ےک ےیل اکیف ےہ ہک رہ ینس
انسیئابتوکایبؿرکدےیاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکصفحریضاہللاعتیلہنعےناینپرفاتیںیماوبرہریہاکذرکںیہنایک۔
رافی  :صفح نب رمع ،ہبعش ،دمحم نب نیسح ،یلع نب صفح ،ہبعش ،بیبح نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،انب نیسح ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسہلسلسںیمضعبوماعقرپااجزتاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اسہلسلسںیمضعبوماعقرپااجزتاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1555

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ززو ،ٚطٌبہٗ ،تادہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َفَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
آَ ٪زَ َْ بٔا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َ َ
َّ
َحا
َف ّسا ْٔلَبٔي كَ َِ ٠ح َة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َرأَیِ َ٨ا َط ِیئّا أَ ِو َ٣ا َرأَیِ َ٨ا َٔٓ ٩ِ ٣زَ َٕ َوإ ٔ َِ ٪و َج ِذَ٧ا ُظ ََ ٟب ِ ّ
َو َسَ َ ٥َ ٠

رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکدمہنیونمرہںیماکیابروخػوسحمسوہاوتروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسرضحتاوبب ہحےکوھگڑےرپوساروہےئافررفامایہکمہےنھچکںیہنداھکیایرفامایہکمہےنوکیئربھگاٹہںیہن
دیھکیافرکشیبمہےناسوھگڑےوکدنمسریکامدنن(زیتافرابصراتفر)۔
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمونںےکاسھتوخشامگینرےنھکاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
املسمونںےکاسھتوخشامگینرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1556

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،نص بًَّ ٩ي٨٬٣ ،اء ،ابوطیب ،١ح٤اد ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤ذ ب ٩واسٍ ،س٬يَ ،نص ،طتيَ
ب٬٧ ٩ار ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًَ َِ ٣ُ ٩ض َّ٨ا أَبٔي ٔط ِب َٕٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ٥َِ ٟأَٓ َِض ُِ ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط َجی ِّّذا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ

ص ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
ص ابِ َُ٧ ٩ضَّا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ن ِ ْ
ًَ َِ ٩ح َّ٤اد ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩واس ٍٕٔ ًَ ُِ ٩ط َتيَِ ٕ َٗا ََ ٢ن ِ ْ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢حُ ِش َُّ ٩
اٟو ِّ ٩ِ ٣ٔ ٩حُ ِش ٔ ٩ا َِٔ ٌٟبا َدة ٔ

َ
ومیسنباامسلیع،امحد،رصننبیلع،مھیاء،اوبش،امحدنبہملس،دمحمنبفاعس ،ھیرر،رصن،شرنباھنر،رضحتاوبرہریہریضاہلل

اعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکااھچامگؿرانھکرتہبنیابعدتںیمےساکیابعدتےہ۔
َ
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،رصننبیلع،مھیاء،اوبش،امحدنبہملس،دمحمنبفاعس ،ھیرر،رصن،شرنباھنر،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
املسمونںےکاسھتوخشامگینرےنھکاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1557

راوی  :اح٤ذب٣ ٩ح٤ذ ٣زوزیً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیًَّ ،ي ب ٩حشين ،حرضت ػٔیہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا٪
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌِ ٣ُ ٥َ ٠ت ّٜٔٔا َٓأ َ َت ِی ُتطُ أَز ُ
ُور ُظ َِ ٟی َّل َٓ َح َّذث ِ ُت ُط َوٗ ُُِ ٤ت َٓا ِن َ٘ َِ ٠ب ُت َٓ َ٘ َا٣َ ٦عٔي َ ٔ ٟی َِ٘ ٔ ٠بنٔي َوک َ َ

َّ
َّ
رس ًَا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي
َِ ٣ش ََ ُ٨ٜضا فٔي َدارٔ أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕذ ٓ َََّ ٤ز َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ َیا أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ َ
ا ٪اہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ا ٪یَ ِحزٔی ٔ٩ِ ٣
اٟظ ِی َل َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي ر ِٔس٤َ ُٜٔ٠ا إَٔ َّ ٧ضا َػ ٔٔ َّی ُة ب ٔ ُِ ٨ت حُی َ ٕ ٓي َٗاََ ُس ِب َح َ
ِاْل ٔ ِن َشا ِٔ ٣َ ٪ح َزی َّ
رشا
اٟذَ َٓ ٔ ٦خ ٔظ ُ
یت أَ َِ ٪ی ِ٘ ٔذ َٖ فٔي ُُٗ٠وبٔ٤َ ُٜا َط ِیئّا أَ ِو َٗا ًَ َ ٢

ادمحنب دمحم رمفزی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،یلع نب نیسح ،رضحت ہیفص ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فکتعم ےھت ںیم اکی رات آپ یک زایرت ےک ےیل آیئ ںیم ےن آپ ےس وگتفگ یک رھپ ںیم فایسپ ےک ےیل
ڑھکیوہںیئافرفاسپاجےنےکےیلڑمیوتآپیھبریمےاسھتڑھکےوہےئگاتہکےھجمرفاہنرکںیاسزامہنںیمرضحتہیفص
یک راہشئ اگہ ااسہم نب زدی ےک رھگ ںیم یھت وت اس دفراؿ ااصنر ےک دف ارفاد ذگرے اوہنں ےن بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس وک داھکی وت زیتی ےس آپ ےکےھچیپ وہ ےیل آپ ےن رفامایہک اینپ راتفر افر اچؽ اایتخررکف کشیب ہی ہیفص تنب ییح ےہ فہ دفونں
ےنہک ےگہکاحبسؿاہللایروسؽاہلل(ہیآپایکہہکرےہ ںیہہکمہآپ رپدبامگین رکںی)آپےنرفامایہکاطیشؿ ااسنؿےکاسھت

دفڑات ےہ سجرطح وخؿ(ااسنونں یک روگں ںیم) دفڑات ےہ سپ ےھجم ڈر وہا ہک ںیہک فہ مت دفونں ےک دولں ںیم وکیئ اکٹھک ای ربایئ ہن
ڈاؽدے۔
رافی  :ادمحنبدمحمرمفزی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،یلعنبنیسح،رضحتہیفصریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فدعہفافرکانویشہملسمےہ
ابب  :ادباکایبؿ
فدعہفافرکانویشہملسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1558

راوی  :اب٣ ٩ثني ،ابوًا٣ز ،ابزاہی ،٥ك٤٬اًَّ ،٪ي بً ٩بذاٌَّٟي ،ابونٌ٤ا ،٪ابووٗاؾ ،حرضت زیذ ب ٩ارٗ٥

اِّ ٔ ًََّ ٩ِ ًَ ٪ي بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اْلِ َ ًَِّ َي ًَ ِ ٩أَبٔي ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
 ١أَ َْا ُظ َو َّٔ ٔ ٧ ٩ِ ٣یتٔطٔ أَ َِ ٪یف َٔي َُ ٟط ََٓ ٥َِ ٠ی ٕٔ َو٥َِ ٟ
َو َّٗاؾٕ ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َو ًَ َذ اٟزَّ ُج ُ

یٌاد ٔٓ َََل إٔث ِ ََِ ٠ًَ ٥یطٔ
َیحٔ ِئ َ ٔ٤٠ِ ٔ ٟ

ط
انب ینثم ،اوباعرم ،اربامیہ ،هماؿ ،یلع نب دبعایلعل ،اوب نامؿ ،اوبفاقص ،رضحت زدی نب ارمق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای بج آدیم اےنپ املسمؿ اھبیئ ےس فدعہ رکے افر اس یک تین فدعہ اھبنےن یک وہ رھپ فہ یسک
وبجمرییکانبءرپفدعہاھبنہنےکسافررقمرہفتقرپہنآےئوتاسرپھچکانگہںیہن۔
ط
رافی  :انبینثم،اوباعرم،اربامیہ ،هماؿ،یلعنبدبعایلعل،اوب نامؿ،اوبفاقص،رضحتزدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
فدعہفافرکانویشہملسمےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1559

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي ٧یشاپوری٣ ،ح٤ذ ب ٩س٨ا ،٪ابزاہی ،٥ك٤٬ا ،٪بذیً ،١بذالْکیً ،٥بذاہلل ،ط٘ی ،ٙحرضت
ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ابي اٟح٤شاء

ا ٩ِ ًَ ٪ب ُ َذیِ ٕ٩ِ ًَ ١
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ض اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ ابِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
ئ َٗا َ ٢بَا َی ٌِ ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ی ٩ِ ًَ ٙأَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح َِ ٤شا ٔ
ِْک ٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
ًَ ِب ٔذ ال َ ٔ

َِک ُت َب ٌِ َذ ثَ ََل ٕث َٓحٔئ ُِت َٓإٔذَا ص َُو فٔي
بٔب َ ِی ٍٕ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِب ٌَ َث َو َب٘ ٔ َی ِت َُ ٟط َب٘ ٔ َّی ْة ٓ ََو ًَ ِذتُ ُط أَ ِ ٪آت َٔی ُط ب ٔ َضا فٔي َََ٣أ٧طٔ َٓ َٔ ٨ش ُ
یت ث ُ َّ ٥ذ َ ِ
َََ٣أ٧طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َٓتّي َِ َ٘ ٟذ َط َ٘ ِ٘ َت ًََّ َ َّي أََ٧ا َصاصُ َ٨ا ُُ ٨ِ ٣ذ ث َ ََل ٕث أََ ِ ٧ت ٔوزُ َک َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َص َذا ً ٔ َِ ٨ذَ٧ا ًَ ِب ُذ
ْش بِ َ٩
ِْک ٔی ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
ال َ ٔ
یَٗ ٙا َ ٢أَبُو َدا ُود صَ ََ ٜذا بَ ََِ ٠نٔي ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود بَ ََِ ٠نٔي أَ َّ ٪بٔ ِ َ

یٙ
ِْک ٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
َّ ٔ
اٟرس ِّی َر َوا ُظ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ال َ ٔ
ط
دمحم نب ییحی شینوپری ،دمحم نب انسؿ ،اربامیہ ،هماؿ ،دبلی ،دبعارکلمی ،دبع اہلل ،قیقش ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب
ااسمحلءرفامےتںیہہکںیمےنیبنرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسآپیکتثعبےسلبقوکیئزیچرخدییاسیکھچکتمیقریمےذہم
فابجاالداءیھتوتںیمےنآپےسفدعہرکایلہکلکآپوکںیہیایسہگجالرکدفںاگرھپںیموھبؽایگنیترفزےکدعبےھجمایدآای
وتںیمدفڑرکآایوتداھکیہکآپاینپایسہگجرپوموجدںیہ آپےنرفامایہکاےوجاؿوتےنھجمرپڑبیتقشمڈاؽدیںیماہیںرپ
نیترفزےسریتےااظتنرںیموہںاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکدمحمنبییحیشینوبریےنرفامایہکرامرےاپسدبعارکلمینبدبعاہلل
نبقیقشےہ۔
ط
رافی  :دمحمنبییحیشینوپری،دمحم نبانسؿ،اربامیہ ،هماؿ ،دبلی،دبعارکلمی،دبعاہلل ،قیقش،رضحتدبعاہللریض اہللاعتیل ہنع
نبایبااسمحلء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغوموجدزیچفںرپوجاےنپاپسہنوہںرخفرکان
ابب  :ادباکایبؿ
ریغوموجدزیچفںرپوجاےنپاپسہنوہںرخفرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1560

راوی  :س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤اد ب ٩زیذ ،ہظا ٦ب ٩رعوہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ،حرضت اس٤اء ب٨ت ابوبْک

رع َو َة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔي بَ ِْکٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ْض ّة صَ َِّ َ ًََّ ١ي ُج َْ ٨اح إ ٔ َِ ٪تظَ ب ٌَِّ ُت ََ ٟضا ب ٔ َ٤ا  ٥َِ ٟی ٌُِ ٔم َز ِوظٔي َٗا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟتظَ ِّب ٍُ ب ٔ َ٤ا
أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔي َج َار ّة َت ٌِنٔي َ َّ

 ٥َِ ٟی ٌُِ َم َ َلَکب ٔ ٔص ث َ ِوب َ ِي زُورٕ

امیلسؿ نب رحب ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب رعفہ ،افہمط تنب ذنمر ،رضحت اامسء تنب اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن اہک ای
روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسارگ ںیماسرپاؿزیچفں ےس رخفرکفں وجےھجمریمے وشرہ ےن ںیہندںی۔وت ایک ھجم رپانگہوہاگ
آپےنرفامایہکاےنپاپسریغوموجدزیچفںرپرخفرکانوھجٹےکدفڑپکےےننہپفاےلےکلثمےہ۔
رافی  :امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اشہؾنبرعفہ،افہمطتنبذنمر،رضحتاامسءتنباوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذماؼفزماحرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ذماؼفزماحرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1561

راوی  :و٫ب ب ٩و ب٘یہْ ،اٟذ ،ح٤یذ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة أَ َِْ َ َََ٧ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕذ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ا ِح٠ِ ٔ٤نٔي َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا َحا ُٔ٠٣و َک ًََّ َي َو َٔ ٟذ َ ٧ا َٗ ٕة َٗا ََ ٢و َ٣ا أَ ِػ َ ٍُ ٨ب ٔ َو َٔ ٟذ ا٨َّ ٟا َٗ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َص َِ ١تُ ٔ ٠ذ ِاْلٔب ٔ َ ١إ ٔ ََّ اُ ٨ُّ ٟ
وٚ

فبھنبہیقب،اخدل ،دیم،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکاکیصخشیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآای
افراہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجموساررکدےیجییبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمہوتےھجتافینٹنےکہچبرپ
وساررکںیےگاسےناہکہکافینٹناکہچباکایکرکفںاگ۔آپےنرفامایہکوتآرخایکافوٹنںوکافینٹنںیہنیتنج؟
رافی  :فبھنبفہیقب،اخدل ،دیم،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذماؼفزماحرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1562

راوی  :یحیي بٌ٣ ٩ين ،ححاد ب٣ ٩ح٤ذ ،یو٧ص ب ٩ابواسحا ،ٚابواسحاً ،ٚیزار ب ٩رحیص ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظيَ

رحیِ ٕث ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ي ٕن َح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِِ ٌَ ٟیزَارٔ بِ َٔ ُ ٩
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕ َٗا َ ٢ا ِس َتأِذ ََ ٪أَبُو بَ ِْکٕ َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًََِ ٠یطٔ ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شَ ٍَ ٔ٤ػ ِو َت ًَائٔظَ َة ًَاّ ٔ ٟیا

َٓ َ٤َّ ٠ا َد َْ ََ ١ت َ٨ا َوََ ٟضا َ ٔ ٟی ِٔ ٠ل ََ ٤ضا َو َٗا َ ٢أَ ََ أَ َرا ٔک َت ِز ٌَٓٔي َن َػ ِو َت ٔک ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي
ٕ َرأَیِتٔنٔي
َخ َد أَبُو بَ ِْکٕ َِ ٛی َ
َخ َد أَبُو بَ ِْکٕ َُ ِِ ٣ـ ّبا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِححٔز ُ ُظ َو َ َ

اس َتأِذ َََ ًََّ ٪ي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َج َذص َُ٤ا َٗ ِذ
أَ ِن َ٘ ِذتُ ٔک ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا ََ َٜ٤ََ ٓ ٢ث أَبُو بَ ِْکٕ أَیَّا ّ٣ا ث ُ َِّ ٥
رحبٔ٤َ ُٜا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ذ ٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا َٗ ِذ
ِاػ َل ََ ٠حا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا أَ ِدْ ََٔلِٔي فٔي ٔس ِ٤َ ُٜٔ٤٠ا َ٤َ ٛا أَ ِد َْ ِ٠ت َُ٤أِي فٔي َ ِ
ٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا
ییحی نب نیعم ،اجحج نب دمحم ،ویسن نب اوبااحسؼ ،اوبااحسؼ ،غرار نب رحسی ،رضحت  نامؿ نب س ری رفامےت ںیہ ہک اکی ابر رضحت
اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس احرض وہےنیک ااجزت بلطیک وت رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتیلہنعیکدنلبآفازاوہنںےنینسبجفہادنردالخوہےئوترضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعوکاچاٹنامرےنےکےیلڑکپاافررفامای
ہک ارے ںیم ےھجت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رپآفازدنلب رکےت وہےئدھکی راہ وہں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
اوبرکبوکرفانکرشفعایکافراوبرکبریضاہللاعتیلہنعےلکنوتےنداھکیںیمےنےسیکےھجتآدیمےساچبای۔ نامؿریضاہللاعتیلہنعےتہک
ںیہہک رھپرضحتاوبرکب ریضاہللاعتیلہنعھچکرفز رےکرےہرھپاسےکدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپس آےن یک
ااجزت امیگن وت دفونں ےن حلص رکیل یھت وت دصقی اربک ےن رفامای ہک اینپ حلص ںیم ےھجم یھب اشلم رکںیل سج رطح آپ ےن ےھجم اینپ
گنجاشلمایکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمہےنرکایلمہےنرکایل۔
رافی  :ییحینبنیعم،اجحجنبدمحم،ویسننباوبااحسؼ،اوبااحسؼ،غرارنبرحسی،رضحت نامؿنبس ری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذماؼفزماحرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1563

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ ،١وٟیذ ب٣ ٩شً ،٥٠بذاہلل بًَ ٩ل ء ،برس بً ٩بیذاہلل ،ابوادریص ْوَِي ،حرضت ًوٖ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک اَطحعي

ٔیص
 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ُِ ٣ُ ٩شِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
رس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِدر َ

وک َوص َُو فٔي ُٗ َّب ٕة ٔ ٩ِ ٣أَ َدٕ ٦
ا َِ ٟخ ِو ََِ ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ َتبُ َ

َّ
ک ٓ ََذ َُِْ ٠ت
َف َّد َو َٗا َ ٢ا ِد ُْ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ١ت أَکَُّ ِّي یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ک ُ َُّ ٠
ٓ ََشُ ٤ِ ٠ت َ َ

وملمنبلضف،فدیلنبملسم،دبعاہللنبالعء،رسبنبدیبعاہلل،اوبادرسیوخالین،رضحتوعػریضاہللاعتیلہنعنبامکلاالیعجش
رفامےتںیہہکںیموزفہوبتکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایآپاکیڑمچےےکےنبوہےئ ےمیںیمےھتںیم
ےن السؾ ایک وت آپ ےن اس اک وجاب دای افر رفامای ادنر دالخ وہاج ںیم ےن اہک ایک وپرا ادنر دالخ وہاجؤں افر رفامای ہک اہں وپرا دالخ
وہاج۔انچہچنںیمادنردالخوہایگ۔
رافی  :وملم نب لضف ،فدیل نب ملسم ،دبعاہلل نب الع ء ،رسب نب دیبعاہلل ،اوبادرسی وخالین ،رضحت وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع نب
امکلاالیعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذماؼفزماحرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1564

راوی  :ػٔوا ٪ب ٩ػاٟح ،وٟیذً ،ث٤ا ٪ب ٩ابي اٌٟاتٜہ

 ١کَُّ ِّي ٔٔ ٩ِ ٣ػ َِز ٔا َِّ ُ٘ ٟب ٔة
َح َّذثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي ا ٌَِ ٟاتٔٔ َٜة َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َٗا َ ٢أَ ِد ُْ ُ
وفصاؿنباصحل،فدیل،امثعؿنبایبااعلہکتےتہکںیہہکوعػریضاہللاعتیلہنعےنہیوجوپاھچہکوپرادالخوہاجؤںاسےیلوپاھچ
ہکہمیخوھچاٹاھت۔
رافی  :وفصاؿنباصحل،فدیل،امثعؿنبایبااعلہکت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذماؼفزماحرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1565

راوی  :ابزاہی ٥ب٬٣ ٩ذی ،رشیکً ،اػ ،٥حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ضذ ٓ ٕ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ذَا
یک ًَ ِٔ ًَ ٩
ٔی َح َّذثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ

اْلِ ُذَُ٧ي ِ ٔن

اربامیہنبدہمی،رشکی ،اعمص،رضحتاسنریضاہلل اعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنرکمی ےنھجم ےسرفامایہکاے دفاکونںفاےل
رفامایہک(ویکہکندفاکؿوترہاکیےکوہےتںیہ)
رافی  :اربامیہنبمھددی،رشکی،اعمص،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذماؼےسیسکیکزیچانیل
ابب  :ادباکایبؿ
ذماؼےسیسکیکزیچانیل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1566

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩بظار ،یحیي  ،سی٤٠ا ٪بً ٩بذاٟزح ٩٤د٣ظقي ،طٌیب ب ٩اسحا ،ٚاب ٩ابوذئب ،حرضت ًبذاہلل ب٩
سائب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩یزیذ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ح و َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َِّ ٩ٔ ٤
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب
بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َّٔ ٩
یذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ِ
ادا َو َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُّ ٌٔ َٟ ٪با َو ََ ٔج ًذا َو َ ٩ِ ٣أَ َْ َذ ًَ َؼا أَْٔیطٔ َٓ ِ٠يََُ َّدصَا ٥َِ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ََ ٢یَأ ُْ َذ َّ ٪أَ َح ُذ َُ ٣َ ٥ِ ٛتا ََ أَْٔیطٔ ًََ ٔ ّبا َو ََ َج ً
یذ َو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َی ُ٘ ِ ١ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر ابِ ََ ٩یز ٔ َ
دمحم نب اشبر ،ییحی ،شیلماؿ نب دبعارلنمح دیقشم ،بیعش نب ااحسؼ ،انب اوبذبئ ،رضحت دبعاہلل نب اسبئ ریض اہلل اعتیل ہنع نب
سیدیےسرفاتیےہہکفہاےنپفادلےسافرفہدبعاہللےکداداےسرفاتیرکےتںیہاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
ہیرفامےتوہےئانسمتںیمےسوکیئاےنپاملسمؿاھبیئیکزیچہنےلہنذماؼںیمہندقیقیا۔افرسجیسکےناےنپاھبیئیکزکلیےلیل
وتاےساچےیہہکاےسفاسپرکدےدمحمنباشبرےناینپرفاتیںیمنب سیدی(اسبئنبسیدیاکظفلذرکںیہنایکافراہکہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای)۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،شیلماؿنبدبعارلنمحدیقشم،بیعشنبااحسؼ،انباوبذبئ،رضحتدبعاہللنباسبئریضاہللاعتیل
ہنعنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذماؼےسیسکیکزیچانیل

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1567

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی ٪ا٧باری ،اب٤٧ ٩يَ ،اً٤عً ،بذاہلل ب ٩یشار ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ابي ٟیَّي

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ََ ِ ٧بار ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يَِ ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي

و ٍَ ٣َ ٪أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨َ َٓ ٥َ ٠اَ ٦ر ُج ْ١
اب َُ ٣ح َّٕ ٤ذ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا َی ٔشيَُ َ
َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَ ِػ َح ُ
ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥إلٔ َي َح ِب ُٕ ٌَ ٣َ ١ط َٓأ َ َْ َذ ُظ ََٓٔز ٔ ََ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِ ٪یُ َز ِّو ََ

ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا
دمحمنبامیلسؿاابنری،انبریمن،اشمع،دبعاہللنباسیر،رضحتدبعارلنمحنبایبیلیلرفامےتںیہہکھجمےسدمحمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن ایبؿ ایک ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیکھت ےلچ اج رےہ ےھت رفس ںیم اؿ ںیم ےس اکی
صخش وس ایگ وت اؿ ںیم ےس ضعباس یک ریسیکرطػ ےلچ وج اس ےک اسھت یھت افر اےس ےل ایل فہآدیم ربھگا ایگ آپ ےن رفامای ہک
املسمؿےکےیلاجزئںیہنہکدفرسےاملسمؿوکربھگاٹہںیمالتبمرکدے۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿاابنری،انبریمن،اشمع،دبعاہللنباسیر،رضحتدبعارلنمحنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگتفگںیمہنماگبڑانرباےہ
ابب  :ادباکایبؿ
وگتفگںیمہنماگبڑانرباےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1568

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٨ا٧ ٪آٍ ب٤ً ٩ز ،بْش بً ٩اػ ،٥حرضت ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َٗا َ٢
ْش بِ ٔٔ ًَ ٩
ا ٪یَ ِ٨ز ٔ ُ ٢ا َِ ٌَ ٟو َٗ َة َح َّذثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩بٔ ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪ا َِ ٟباصَّٔ ٔ ُّي َوک َ َ
أَبُو َدا ُود ص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ِبِ ُٔف ا َِ ٟبٔ٠ی َّ ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َّٔ ٢أ ٟذی
اَقة ٔبَٔ ٔ ٠شاَ ٔ ٧ضا
َی َت َخ َُّ ٠
 ١بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َت َخ ُّ ١َ ٠ا َِ ٟب ٔ َ

دمحمنبانسؿانعفنبرمع،رشبنباعمص،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک اہلل اعتیل رمدفں ںیم ےس ڑیچ ڑیچ ابںیت رکےن فاےل وک وغبمض رےتھک ںیہ وج اینپ زابؿ وک(داںیئ ےس ابںیئ) رحتکداتی راتہ
ےہ۔سجرطحاگےئاینپزابؿوکرحتکد یتریتہےہ۔

رافی  :دمحمنبانسؿانعفنبرمع،رشبنباعمص،رضحتدبعاہللریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وگتفگںیمہنماگبڑانرباےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1569

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہبً ،بذاہلل ب٣ ٩شیب ،ؿحاک ب ٩رشجی ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اٟرسحٔ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِّ ٩
رش ِحبٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟـحَّا ٔک بِ َٔ ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ض َ ٥َِ ٟی ِ٘ َب ِ ١اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط یَ ِو َ٦
وب اِّ ٟز َجا ٔ ٢أَ ِو ا٨َّ ٟا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ٌَ َِّ َ ٥َ ٠
ُص َٖ ا ََِ َ َٟلَ ٔ ٟ ٔ ٦ی ِش ٔب َي بٔطٔ َُٗ ُ٠
ُصّٓا َو ََ ًَ ِذ َّ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َ ِ
انب رسح  ،انب فبہ ،دبعاہلل نب بیسم ،احضک نب رشلیج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ولوگں ےک بولب وک اینپ رطػ ریھپےن ےک ےیل دمعہ وگتفگ ےھکیس اہلل ایقتم ےک رفز
اس ےک رصػ ف دعؽ رفاضئ افر یلفن ابعدات وبقؽ ںیہن رفامںیئ ےگ اکی وقؽ ہی ےہ ہک رصػ ےس رماد وتہب ےہ افر دعؽ ےس
رمادابعدات،امنز،رفزہ،فریغہاکدفہیےہ)۔
رافی  :انبرسح،انبفبہ،دبعاہللنببیسم،احضکنبرشلیج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وگتفگںیمہنماگبڑانرباےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1570

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،زیذ ب ٩اس ٥٠رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْش ٔٚ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َٗا ََٗ ٢ذ ََٔ ٦ر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َحا أَ ِو إ ٔ َّ ٪بَ ٌِ َف ا ِٟب َ َیا ٔ٪
َٓ َخ َل َبا ٓ ٌََحٔ َب اُ ٨َّ ٟ
اض َی ٌِنٔي ٟٔب َ َیأ٧ض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟب َ َیا ٔٔ َٟ ٪ش ِ ّ
َحا
َٔ ٟش ِ ْ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،زدی نب املس ریض اہلل اعتیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک
رشمؼ ےس دف ارفاد آےئ اوہنں ےن رقتری یک ولوگں وک اؿ اک ادناز ایبؿ تہب دنسپ آای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
کشیبھچکایبؿاجدفارثوہےتںیہایرفامایہکضعبایبؿاجدفیکاتریثرےتھکںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،زدینباملسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وگتفگںیمہنماگبڑانرباےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1571

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بذاٟح٤یذ ب٬زاِي ،اس٤اًی ١بً ٩یاغ٣ ،ح٤ذ ب ٩اس٤اًی ،١ؿ٤ـ ،٥رشیح بً ٩بیذ ،ابوهبیة

َ
َ
غ َو َح َّذثَ ُط َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ابُِ٨طُ َٗا َ٢
َقأَ فٔي أَ ِػ ٔ ١إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
َح َّذث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔذ ا َِ ٟب ِض َزاِ ٔ ُّي أُ َّ ٧ط َ َ
اؾ َٗا ََ ٢ی ِو ّ٣ا َو َٗ َاَ ٦ر ُج ْ١
رشیِحٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو هَ ب ِ َی َة أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو ابِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َؿ َِ ٤ـ َْ ُ ٩ِ ًَ ٥
اَْ ٪ي ِ َّا َُ ٟط َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢ذ َرأَیِ ُت أَ ِو
َٓأ َ ِٛث َ ََ ا ِِ َ٘ ٟو ََ٘ َٓ ٢ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َِ ٟو َٗ َؼ َذ فٔي َٗ ِؤٟطٔ ََ َ َٟ

أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أَ َت َح َّو َز فٔي ا ِِ َ٘ ٟو َٔٓ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َو َاز ص َُو َْي ِ َْ
امیلسؿنبدبعادیمحلرھباین،اامسلیعنبایعش،دمحمنباامسلیع،

ضمض

م،رشحینبدیبع،اوبطتیةےتہکںیہہکرضحترمعفنبااعلص

ےناکیرفزاکیآدیموکسجےنڑھکےوہرکابملاطخبایکاھترفامایہکاکشفہدرایمینوگتفگرکاتوتاسےکےیلرتہبوہاتںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکریماایخؽےہایرفامایہکےھجممکحدایایگےہہکوگتفگںیموت طاایتخررکفں
ویکہکندرایمےنادنازںیمیہریخےہ۔
رافی  :امیلسؿنبدبعادیمحلرھباین،اامسلیعنبایعش،دمحمنباامسلیع،

ضمض

م،رشحینبدیبع،اوبطتیة

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

رعشوگیئاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
رعشوگیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1572

راوی  :ابوٟوٟیذ كیاٟسي ،طٌبہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیذٔ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّْ ٥َ ٠لَ َِ ٪ی َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َج ِو ُٖ أَ َح ٔذ ُِ َٗ ٥ِ ٛی ّحا َْي ِ َْ َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ٔط ٌِ ّزا َٗا َ ٢أَبُو ًََّ ٔ ٕٓي بَ ََِ ٠نٔي ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی ٕذ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢و ِج ُض ُط أَ ِ٪
َّ
ِقآ َُ ٪وا ِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟا َِِ ٟاَ ٔ ٟب ََِٓ ٠ی َص َج ِو ُٖ َص َذا ً ٔ َِ ٨ذَ٧ا َُ ٤ِ ٣تٔ٠ئّا
ِقآ َٔ ٪وذ ٔ ِ ٔ
ِک اہللٔ َٓإٔذَا ک َ َ
ا ٪ا ِِ ُ ٟ
َی َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َٗ ِ٠بُ ُط َحتي َی ِظ َِ َ٠طُ ًَ ِ ٩ا ِِ ُ ٟ
ِّٔ ٩ِ ٣
ص َٖ
اََ ٓ ٪ی ِؼ ُذ َٔ ٓ ٚیطٔ َحتَّي َی ِ ٔ
َحا َٗا ََٛ ٢أ َ َّ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟن َي أَ َِ ٪ی ِب ٩ِ ٣ٔ َّ ُ٠بَ َیأ٧طٔ أَ َِ ٪ی َِ ٤ذ َح ِاْل ٔ ِن َش َ
اٟظ ٌِز ٔ َوإ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟب َ َیا ٔٔ َٟ ٪ش ِ ّ
ص َٖ ا ُِ٠ُ٘ ٟوب إلٔ َي َٗؤٟطٔ ِاْل َ ٔ َ
َح َّ
ک
وب إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ ث ُ ََّ ٥ی ُذ َُّ ٣ط ٓ ََی ِؼ ُذ َٔ ٓ ٚیطٔ َحتَّي َی ِ ٔ
اٟشا ٌٔٔ٣ي َن ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ ِ
ا َِ ُ٠ُ٘ ٟ
َخ َٓ َٜأُ َّ ٧ط َس َ َ

اوبولدیلایطیسل،ہبعش،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن

رفامایہکارگ متںیمےس یسکاک ٹیپپیپ ےسرھب اجےئہیرتہبےہہک اہمترےفا ےطہکفہرعش ےسرھبےاوبیلع ےن رفامایہک ےھجم
دیبعےکفاہطسےسہیابتیچنہپےہہکاسوقؽاکدصقمہیےہہکاساکٹیپرھباجےئرعشےکفہرعشےسرقآؿےسافرذرکاہلل
ےس اغلف رکدے افر ارگ رقآؿ افر ذرک اہلل اس رپ اغبل وہں رعش وگیئ ےس وت رامرے زندکی فہ ٹیپ رھبا وہا ںیہن ےہ ااعشر
ےس۔اسفدیعںیمدالخںیہن۔افرکشیبضعبایبؿاجدفارثوہےتںیہاساکینعمہیےہہکوکیئاےنپایبؿںیماسدرہجوکاچنہپوہ
ہک ارگ یسک ااسنؿ یک یچس رعتفی رکے وت اس ادناز ےس رکے ہک ولوگں ےک دؽ اس یک ابت یک رطػ رھپ اجںیئ افر رھپ یسک یک
ذمتم رکے یچس وت اس ادناز ےس رکے ہک ولوگں ےک بولب اس ےک اس وقؽ یک رطػ رھپ اجںیئ وت وگای ہک اس ےن اسنیعم رپ
اجدفرکدای۔
رافی  :اوبولدیلایطیسل،ہبعش،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعشوگیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1573

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،اب٣ ٩بارک ،یو٧ص ،زہزی ،ابوبْک بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظا٣ ،٦زوا ٪ب ٩ح،٥ٜ
ًبذاٟزح ،٩٤اسودبً ٩بذیِوث ،حرضت ابي بٌٛ ٩ب

ْک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َود ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ َی ُِ َ
وث ًَ ِ ٩أُب َ ِّي بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
ا َِ ٟحارٔ ٔث بِ ٔ ٩صٔظَ ا٣َ ٩ِ ًَ ٕ ٦زِ َو َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟظ ٌِز ٔحّٔ ٤َ ِٜة

اوبرکب نب اوبہبیش ،انب رابرک ،ویسن ،زرہی ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رمفاؿ نب مکح ،دبعارلنمح ،اوسدنب
دبعوغیث،رضحتایبنببعکروسؽاہلل ےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایضعبرعشتمکحفاےلوہےتںیہ۔

رافی  :اوبرکب نب اوبہبیش ،انب رابرک ،ویسن ،زرہی ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رمفاؿ نب مکح ،دبعارلنمح،
اوسدنبدبعوغیث،رضحتایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعشوگیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1574

راوی ٣ :شذد ،ابوًوا٧ہ ،س٤اکًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
رعاب ٔ ٌّي إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
َٔحا َوإ ٔ َِّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟظ ٌِز ٔحُ٤ّ ِٜا
َٓ َح ٌَ َ ١یَ َتَ َ َّ ٥ُ ٠بَٔ َ ََلَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟب َ َیا ٔ ٪س ِ ّ
دسمد ،اوبوعاہن ،امسک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک اکی داہییت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےک اپس آای افر اےنپ الکؾ ںیم وگتفگ رکےن اگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ضعب ایبؿ اجدف رھبے وہےت ںیہ افر
ضعبااعشرتمکحفداانیئےیلوہےتںیہ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعشوگیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1575

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض ،سٌیذ ب٣ ٩ح٤ذ ،ابوت٤ی٠ہ ،ابوجٌرف ٧حویً ،بذاہلل ب ٩ثابت ،ػْخ بً ٩بذاہلل ب٩
بزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو تُ َِ ٤ی ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو َج ٌِ َرفٕ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ُّی ًَ ِب ُذ اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ

ْخ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َػ ِ ُ
َٔحا َوإ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟج ِض َّل َوإ ٔ َِّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ا٪
اٟظ ٌِز ٔحُ٤ّ ِٜا َوإ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ َ٘ ٟو َٔ ٔ ً ٢ی ّاَ َٓ َ٘ا ََ ٢ػ ٌِ َؼ ٌَ ُة بِ ُُ ٩ػو َح َ
َی ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟب َ َیا ٔ ٪س ِ ّ
َ ١یُٜو َُِ ٠ًَ ٪یطٔ ا َِ ٟح َُّ ٙوص َُو أَ َِ ٟح ُ ٩بٔا ُِ ٟح َح ٔخ ٔ٩ِ ٣
َٔحا َٓاَّ ٟز ُج ُ
َػ َذ َٔ َ ٧ ٚب ُّي اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا َٗ ِوُ ُٟط إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟب َ َیا ٔ ٪س ِ ّ
ٕ ا ٌَِ ٟا ٥ُ ٔ ٟإلٔ َي ً ٔ ِٔ٤٠طٔ َ٣ا ََ
َح ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦بٔب َ َیأ٧طٔ ٓ ََی ِذ َص ُب بٔا َِ ٟح َِّ ٙوأَ َّ٣ا َٗ ِوُ ُٟط إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟج ِض َّل َٓ َی َتَ َ َُّ ٠
َػاح ٔٔب ا َِ ٟح ََِّ ٓ ٙی ِش َ ُ

ک َوأَ َّ٣ا َٗ ِوُ ُٟط إ ٔ َِّّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اض َوأَ َّ٣ا َٗ ِوُ ُٟط إ ٔ َّ٪
َی ٌِ َُ َٓ ٥ُ ٠ی َح ِّضُ٠طُ ذََ ٔ ٟ
اٟظ ٌِز ٔحُ٤ّ ِٜا َٓه ٔ َي َص ٔذظ ٔا َِ ٤َ ٟواً ُٔى َواْلِ َ َِ ٣ثا َُّ ٢اٟتٔي یَ َّتٌ ُٔى ب ٔ َضا اُ ٨َّ ٟ
ک ًََّ َي ََِ ٟ ٩ِ ٣ی َص َٔ ٩ِ ٣طأِٔ٧طٔ َو ََ یُزٔی ُذ ُظ
ک َو َحذٔی َث َ
ک َ َلَک ََ ٣
ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟو َٔٔ ً ٢ی ّاَ ٓ ٌََزِ ُؿ َ
دمحمنبییحی نبافرس،دیعس نب دمحم،اوبتمیلہ،اوبرفعجوحنی ،دبعاہللنباثتب،رخص نب دبعاہللنبربدیہریضاہللاعتیل ہنعاےنپفادل
ےس افرفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکضعبایبؿاجدف
ارثوہےتںیہ افر ضعب ملع لہجوہات ےہافرضعب رعش تمکحرھبےوہےت ںیہ افر ضعبابت وبھجوہیتےہ۔ طعصعہنبوصاحؿ
ےناہکہکاہللےکیبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےنچسرفامایہکرہباحؽآپاکوقؽہکضعبایبؿاجدفارثوہےتںیہوتاکیآدیموجیسک
اک قح دابےئ وہات ےہ اصبح قح ےس زایدہ امرہ وگتفگ وہات ےہ افر داللئ ےک اسھت اصبح قح ےس ارصار رکات ےہ وت ولگ اےس
دمللادنازوگتفگےسرحسزدہ وہاجےتںیہافرفہ دفرسےاک قحفوصؽرکا اتےہ افرآپ اکہیاراشدہکضعبملعلہج وہاتےہافر
فہہیےہہکاعملاےنپملعںیمایسیابوتںاک فلکرکاتےہںیہنجفہںیہناجاتن۔وتفہاےساجلہانبداتیےہافرآپاکہیاراشدہکضعب
رعش ،تمکح رھبے وہےت ںیہ وت ہی فہ فظع فتحیصن افر ا لاؽ ںیہ نج ےس ولوگں وکتحیصن وہیت ےہ۔ افر آپ ےن ہی وج رفامای ہک
ضعبوگتفگوبھجوہیتےہاساکبلطمہیےہہکمتاینپوگتفگاےسیصخشرپشیپرکفوجاےکساقلبہنوہافراےساننساچاتہوہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،دیعسنبدمحم،اوبتمیلہ،اوبرفعجوحنی،دبعاہللنباثتب،رخصنبدبعاہللنبربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعشوگیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1576

راوی  :اب ٩ابوْ ،ٕ٠اح٤ذ بً ٩بذ ٌ٣ني ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،زہزی ،سٌیذ٤ً ،ز ،حشا ٪حرضت سٌیذ

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ََْ َٕٕ ٠وأَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ َٗا ََّ ٣َ ٢ز ًُ َ٤زُ
ک
اَ ٪وص َُو یُ ِٔ ٨ظ ُذ فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َٓ ََ ٠ح َى إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢ذ ُُ ٨ِ ٛت أ ُ ِن ٔظ ُذ َوٓ ٔیطٔ َ ٩ِ ٣ص َُو َْي ِ َْ َٔ ٨ِ ٣
ب ٔ َح َّش َ
انباوبفلخ،ادمحنبدبعینعم،ایفسؿنب ،ہنی،زرہی،دیعس،رمع،اسحؿرضحتدیعسےسرفاتیےہہکرضحترمعرضحتاسحؿ
نب اثتب ےکاپس ےس ذگرےفہ دجسم ںیمرعش ہہک رےہ ےھت رضحترمع ےن اؿیک رطػداھکی وت اوہنں ےن رفامایہک مت ےسرتہب
صخشبجوموجدےھتںیماسزامہنںیمیھبرعشزپاتھاھت۔
رافی  :انباوبفلخ،ادمحنبدبعینعم،ایفسؿنب ،ہنی،زرہی،دیعس،رمع،اسحؿرضحتدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعشوگیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1577

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٌیذ ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َََََِْ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َزا َد
َٓ َخش َٔي أَ ِ ٪یَ ِز َٔ ٣ی ُط ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َج َاز ُظ

ادمح نب اصحل ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس ینعم یک دحثی رمفی ےہ
اسااضہفےکاسھتہک رضحترمعریضاہللاعتیلہنع ےن اںیہنااجزت ددییاںیہن دخہشوہاہکفہوضحرارکؾ یلص اہللہیلعفآہل
فملسیکااجزتیکدلیلےلآںیئےگ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعشوگیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1578

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩س٠امی٣ ٪ؼیصي ،اب ٩ز٧اد ،حرضت رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي
رع َو َة َوصٔظَ اِ ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َ ُٟویِ َْ ٩ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ُ ٩
اَّ َ َ٨ِ ٣ٔ ٪ا فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َٓ َی ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦یطٔ َی ِض ُحو ََٗ ٩ِ ٣ا َ ٢فٔي
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َـ ٍُ َ ٔ ٟح َّش َ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ

ا٣َ ٪ا َ٧آَحَ ًَ ِ٩
ض ََ ٍَ ٣ح َّش َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َُّ ٪ر َ
وح ا ُِ ُ٘ ٟذ ٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
م
دمحمنبامیلسؿ صیضی،انب زاند،رضحترعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیل ہنع ےسرفاتیرکےت ںیہفہ رفامیتںیہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس رضحتاسحؿےکےیلربنمدجسم ںیمرےتھکےھتافرفہاسرپ ڑھکےوہرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک اشؿ ادقس ںیم اتسگیخ رکےن فاولں یک وجہ (ربایئ) ایبؿ رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب رفح
ادقلساسحؿےکاسھتںیہبجکتہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرطػےسدافعرکںی۔
م
رافی  :دمحمنبامیلسؿ صیضی،انبزاند،رضحترعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
رعشوگیئاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1579

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ٣زوزیًَّ ،ي ب ٩حشين ،یزیذ ٧حوی ًْک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًََّ ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یذ اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ی ٩آ َُ٨٣وا َو ًَُ٠ٔ٤وا اٟؼَّ اَ ٔ ٟحا ٔ
َِکوا اہللَ
اس َت ِثن َي َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ َّأ ٟذ َ
َٗا ََ ٢و ُّ
وَ ٨َ َٓ ٪ش َخ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟظ ٌَ َزا ُئ َیتَّب ٔ ٌُ ُض ِ ٥ا َِِ ٟا ُو َ
ک َو ِ
ت َوذ َ ُ
َٛثٔي َّا
ادمح نب دمحم رمفزی ،یلع نب نیسح ،سیدی وحنی رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رقآؿ رکمی یک آتی، ،
َیتَّ ِیع
ه
ُ
ُ
فؿافررعشاءاؿیکاابتعرمگاہولگیہرکےتںیہاسںیم ےسوسنمخافرینثوہےئگفہولگنجےکےیل
َفال ُّصعَ َررائُ
ْم ْ َ
اْل ُف َ
ن َُ
رفامای ِإ َّل َّ دِ
آَا َفػَمِلُواال َّضا ِ َِل ِ
کًا۔ رگفہولگوجاامیؿالےئافراامعؽاص ہحےیکافررثکتےساہللاکذرکایک۔
ََّ َ ِ ر
کفاا َ
ت َف َذ َ ُ ر
اَّ َ
رافی  :ادمحنبدمحمرمفزی،یلعنبنیسح،سیدیوحنیرکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخاوبںاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1580

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٣اٟک ،اسحا ٚبً ٩بذاہلل ب ٩ابوك٠حہ ،زَف ب ٩اػٌاػہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
َُف بِ َٔ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذث َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩ز َ َ
ا ٪إٔذَا ا ِن َص َٖ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ا َِ َِ ٟذاة ٔ َی ُ٘و َُ ٢ص َِ ١رأَی أَ َح ْذ َّٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ُر ِؤ َیا
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ

َّ
اٟز ِؤ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة
َو َی ُ٘و ُ ٢إُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص یَ ِب َقي َب ٌِذٔی ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔإَٔ ُّ

دبعاہللنبہملسمامکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبب ہح،زرفنبااعصہص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج حبص یک امنز ےس (افرغ وہ رک) ہنم ومڑےت وت رفامےت ایک مت ںیم ےس یسک ےن رات ںیم وخاب
داھکیےہ؟افرآپرفامےتںیہہککشیبریمےدعبوبنتاکوکیئہصحابیقہنرےہاگوساےئاپزیکہوخاوبںےک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمامکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبب ہح،زرفنبااعصہص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1581

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،طٌبہٗ ،تادہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ،حرضت ًبادہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ػا٣ت

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ًُ ٩با َد َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ُر ِؤ َیا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
دمحمنبریثک،ہبعش،اتقدہ ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع،رضحتابعدہریضاہللاعتیلہنعنباصتمےسرفاتی رکےتںیہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکومنماکوخابوبنتےکایھچسیلازجاءںیمےساکیزجےہ۔

رافی  :دمحمنبریثک،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع،رضحتابعدہریضاہللاعتیلہنعنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1582

راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیذً ،بذاٟو٫اب ،ایوب٣ ،ح٤ذ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َاٟز ِؤ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة
اٟز ِؤ َیا ث َ ََل ْث ٓ ُّ
إٔذَا ا ِٗت َ ََ َب اٟزَّ َ٣ا َُ ٥َِ ٟ ٪ت َِ ٜذ ُر ِؤ َیا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣أَ َِ ٪تٔ ِٜذ َب َوأَ ِػ َذ ُٗ ُض ُِ ٥ر ِؤ َیا أَ ِػ َذ ُٗ ُض َِ ٥حذٔی ّثا َو ُّ
َّ
َ َ ُ
ی٩
ْک ُظ ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ٥
بُ ِ َ
ْشی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو ُّ
اٟز ِؤیَا َت ِحز ٔ ْ ٔ ٩ِ ٣اٟظ ِی َلا َٔ ٪و ُر ِؤیَا ٔ٤َّ ٣ا یُ َح ِّذ ُث بٔطٔ ا ِ٤َ ٟزِ ُئ َنٔ َِش ُط َٓإٔذَا َرأی أ َح ُذ٣َ ٥ِ ٛا یَ ِ َ
ات فٔي ِّ
یَٗ ٩ا َ ٢أَبُو َدا ُود إٔذَا ا ِٗت َ ََ َب اٟزَّ َ٣ا ُ٪
اٟذ ٔ
ِک ُظ ا َِ ١َّ ُِ ٟوا ِِ َ٘ ٟی ُذ ثَ َب ْ
َٓ ُِ ٠ی َؼَ ِّ١و ََ یُ َح ِّذ ِث ب ٔ َضا اَ ٨َّ ٟ
اض َٗا ََ ٢وأُح ُّٔب ا ِِ َ٘ ٟی َذ َوأَ ِ َ
َی ٌِنٔي إٔذَا ا ِٗت َ ََ َب َّ
َ ١واَ ٨َّ ٟضا ُر َی ٌِنٔي َی ِش َتو ٔ َیا ٔ٪
اِ ٠ٟی ُ

قیتیہنبدیعس،دبعاولاھب،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکبجزامہنرقبیوہاگوتاملسمؿےکوخابومعاموھجےٹہنوہںےگافربسےسزایدہیچسوگتفگرکےنفاےلیہےکوخاب
یھب بس ےس ےچس وہں ےگ۔ وخاب یک نیت ںیمسق ںیہ۔ کین وخاب اہلل اعتیل یک رطػ ےس اشبرت ںیہ۔ دزمدہ رکےن فاےل افر
فیلکت دہ وخاب اطیشین ارث ےس وہےت ںیہ۔ افر ضعب وخاب ااسنؿ ےکدؽ ںیم اےنھٹفاےل ایخالتفیوصرات ےس وہےت ںیہبج
متںیمےسوکیئ(وخابںیم)انوگارابتدےھکیوتا ےساچےیہہکاھٹڑھکاوہ،امنززپےھافراسوخابوکولوگںےسایبؿہنرکے
افرںیماپؤںںیمڑیبیاکزپارانہدنسپرکاتوہںافرےلگںیموطؼزپاوہاناندنسپرکاتوہںویکہکنڑیبیاپؤںںیمزپےنیکریبعتہیےہ
ہک دنی ںیم اثتب دقؾ رےہ اگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک زامہن رقبی وہاجےئ اگاس ےس رماد رات افر فہ دؿ اک رقب ےہ بج
دفونںوپرےافررباربوہاجںیئ۔

رافی  :قیتیہنبدیعس،دبعاولاھب،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1583

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب٫ ،١ظی ،٥یَّ٤ي بً ٩لاء ،وٛیٍ بً ٩ذض٤ً ،ہ حرضت ابورزی ٩رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَبٔي َر ٔز ٕ
یَٗ ٩ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ َِْ َ َََ٧ا َی ٌَِّ َي بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩ؤٛی ٍٔ بِ ُٔ ًُ ٩ذ ٕ
اٟز ِؤ َیا ًََّ َي رٔ ِج ٔ ١كَائ ٔز ٕ َ٣ا ُ ٥َِ ٟت ٌََ َّ َِ َٓإٔذَا ًَُ ِّ ََ ِت َو َٗ ٌَ ِت َٗا ََ ٢وأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢و ََ َت ُ٘ؼَّ َضا إ ٔ ََّ ًََّ َي َوا ٓد ٕ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

أَ ِو ذٔی َرأ ِ ٕ
ی

هب ت
ادمح نب لبنح ،ص م ،ملی نب اطعء ،فعیک نب دعس ،ػمہ رضحت اوبرزنی ریض اہللاعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکوخابرپدنےےکاپؤںرپوہاتےہبجکتہکاسیکریبعتہندییئگوہافربجریبعت التبدیاجیتےہوتفہ
ابفاعقوہایگرافی ےتہکںیہہکریماایخؽ ےہآپ ےنہی یھبرفامایہکوخابوساےئ تبحمرکےنفاےلافراصبح ارلاےئ دنملقع
آدیمےکیسکےسایبؿہنرکف
هب ت
رافی  :ادمحنبلبنح ،ص م ،ملینباطعء،فعیکنبدعس،ػمہرضحتاوبرزنیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1584

راوی  :نٔیَّي ،زہيَ ،یحیي ب ٩سٌیذ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوٗتادہ

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُز َصي ِ َّا َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحیَي بِ ََ ٩سٌٔی ٕذ َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َٗ َتا َد َة َی ُ٘و ُ٢
َّ
َ َ ُ
ْکصُطُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُُّ ٢
اٟز ِؤیَا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوا ُِ ٟح ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إٔذَا َرأی أ َح ُذَ ٥ِ ٛط ِیئّا یَ ِ َ
َٓ َِ ٠ی ِِ ُٔ ٨ث ًَ َِ ٩ی َشارٔظ ٔثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی َت ٌَ َّوذِ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رض ُظ
رشصَا َٓإَٔ َّ ٧ضا ََ َت ُ ُّ
بف
یلی ،زریہ ،ییحی نب دیعس ،اوبہملس ،رضحت اوباتقدہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس
وخاباہللیکرطػےسوہےتںیہبجمتںیمےسوکیئانوگارابتدےھکیوتاےساچےیہہکاینپابںیئرطػنیتابروھتےکافروعتذ
زپےھ۔اطیشؿےکرشےسانپہامےگنسپفہوخاباےساصقنؿںیہناچنہپےئاگ۔
بف
رافی  :یلی،زریہ،ییحینبدیعس،اوبہملس،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1585

راوی  :یزیذ بْ ٩اٟذ ہ٤ذاِيٗ ،تیبہ ب ٩سٌیذ ث٘فيٟ ،یث ،حرضت ابواٟزبيَ ،حرضت جابز

َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟضَ ٤ذأِي َو ُٗت َ ِیب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َّ
اٟث َ٘ف ٔي َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَب ٔي اٟزُّبَي َِ ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َ
ُّ
ِ ُّ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢إٔذَا َرأَی أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛاٟز ِؤ َیا یَ ِْکص َُضا َٓ َِ ٠ی ِب ُؼ َِ ٩ِ ًَ ٙی َشارٔظ ٔ َو َِ ٟی َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ ٪ثَ ََلثّا
ُّ
َ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ
َو َی َت َح َّو َُ ٩ِ ًَ ٢ج ِ٨بٔطٔ َّأ ٟذی ک َ َ
سیدینباخدلہداین،ہبیتقنبدیعسیفقث،ثیل،رضحتاوبازلریب،رضحتاجربیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ

ہکآپےنرفامایہکبج مت ںیمےسوکیئصخشانوگاروخابدےھکیوتاسےکارث ےس ےنچبےکےیلاینپابںیئاجبن نیتابروھتےک،
افرنیترمہبتاہللاعتیلیکانپہامےگناطیشؿےسافرسجرپرکفٹرپاٹپلاھتاسوکدبؽےل۔
رافی  :سیدینباخدلہداین،ہبیتقنبدیعسیفقث،ثیل،رضحتاوبازلریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1586

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩و٫ب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،ابوس٤٠ہ ،ابً ٩بذاٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢رآِٔي فٔي ا ِ٨َ ٤َ ٟاََ ٓ ٔ ٦شي َ ََأِي فٔي ا َِ ٟی َ٘وَ ةٔ أَ ِو

َّ ١
اٟظ ِی َلا ُ ٪بٔي
َل َٜأَ٤َ َّ ٧ا َرآِٔي فٔي ا َِ ٟی َ٘وَ ةٔ َو ََ یَ َت ََّ ٤ث ُ

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبھ ،ویسن ،انب َھاب ،اوبہملس ،انب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وک انس آپ رفامےت ےھت۔ سج ےنوخاب ںیمداھکی فہ رقنعبی دیبارییک احتل ںیم یھب
ےھجمدےھکیاگایرفامایوگایہکاسےنےھجمدیبارییکاحتلںیمداھکیافراطیشؿریمیوصرتںیم لثمتںیہنوہاتکس۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبھ،ویسن،انبَھاب،اوبہملس،انبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1587

راوی ٣ :شذد ،س٠امی ٪ب ٩داؤد ،ح٤اد ،ایوبًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩دا ُو َد َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ٕ أَ َِ ٪ی ٌِ٘ ٔ َذ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػ َّو َر ُػ َور ّة ًَ َّذبَطُ اہللُ ب ٔ َضا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َحتَّي یَ َِ ُٔ ٨خ ٓ َٔیضا َوَِ ٟی َص ب ٔ َ٨آ ٕٔخ َو ََ ٩ِ ٣ت َح َّ ٥َ ٠ک ُ َِّ ٠
ک یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
و ٪بٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط ُػ َّب فٔي أُذُٔ٧طٔ ِاْلُ ُ ٧
رف َ
َطٌٔي ََ ّة َو َ ٩ِ ٣ا ِس َت َ ٍَ ٤إلٔ َي َحذٔیثٔ َٗ ِوَ ٕ ٦ی ٔ ُّ

دسمد،امیلسؿنبداؤد،امحد،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
رسفردفاعملیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنداینںیموکیئیوصری(اجدناریک)انبیئاہللاعتیلرفزایقتماےسذعابدںی
ےگایسیوصریےسبجکتہکفہاسںیمرفحہنوھپکندےا فرفہرفحوھپکنںیہنےکساگافرسجےنوھجےٹوخابولوگںوک
انسےئ اےس اپدنب ایک اجےئ اگ ہک وج ےک داہن ںیم رگہ اگلےئ افر فہ اگلےن رپ اقدر ںیہن ذہلا ذعاب ںیم التبم رےہ اگ افر سج ےن یسک
امجتعیکابںیتاکؿاگلرکںینسافرفہاسےساھبگرےہوہںےگاسےکدفونںاکونںںیمرفزایقتمالھگپوہا ہسیاہبایاجےئ
اگ۔
رافی  :دسمد،امیلسؿنبداؤد،امحد،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وخاوبںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1588

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
اٟذَ ِ ٧یا َوا ٌَِ ٟاٗ ٔ َب َة فٔي
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٛأََّ٧ا فٔي َدارٔ ًُ ِ٘ َب َة بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َوأُت ٔی َ٨ا بٔزُكَبٕ ُٔ ٩ِ ٣ركَ ٔب ابِ ٔ ٩كَ ٕ
اب َٓأ َ َّو ُِ ٟت أَ َّ ٪اِّ ٟزٓ ٌَِ َة َ٨َ ٟا فٔي ُّ

اب
َخة ٔ َوأَ َّ ٪دٔی َ٨َ ٨ا َٗ ِذ كَ َ
ِاْل ٔ َ

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ہک رات ںیم ےنداھکی وگای مہہبقع نب راعف ےکرھگ ںیم ںیہ افر رامرےاپس انب عابیک اتزہ رت وجھکرفں ںیم ےس ربط الیئ
یئگںیمےناسیکہیریبعتف اتفلییکہکداینیکدنلبیفرتعفرامرےےیلںیہافرآرختںیماعتبقدمعااجنؾیھبرامرےےیلںیہ
افرکشیبرامرادنیاپزیکہافردمعہوہایگافرراعفےسدنلبییل۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجیئےنیلاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
امجیئےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1589

راوی  :اح٤ذب ٩یو٧ص ،زہيَ ،سہی ،١اب ٩ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ک ًََّ َي ٓ ٔیطٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪
١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َت َثائ َ َب أَ َح ُذ ُُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی ِٔ ٤ش ِ
اَ ٪ی ِذ ُْ ُ
اٟظ ِی َل َ
ادمحنب ویسن ،زریہ ،لیہس ،انب اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
بجمتںیمےسیسکوکامجیئآےئوتاےساچےیہہکاانپہنمدنبرکےلویکہکناطیشؿہنمںیمدالخوہاجاتےہ۔

رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،لیہس،انباوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
امجیئےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1590

راوی  :ابًَ ٩لء ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪سہی١

ئ ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
اس َت َلا ََ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
یٍ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ِٕ َ ٧ ١ح َو ُظ َٗا َ ٢فٔي اٟؼَّ ََلة ٔ ََِٓ ٠یِٜو ِٔ٣َ ٥ا ِ
انب العء ،فعیک ،ایفسؿ ،لیہس ےس یہی دحثی رفاتی رمفی ےہ اوہنں ےن اہک ہک امنز ںیم ارگ امجیئ آاجےئ وت یتح االاکمؿ اےس
رفےک۔
رافی  :انبالعء،فعیک،ایفسؿ،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
امجیئےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1591

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،یزیذ ب٫ ٩ارو ،٪اب ٩ابي ذئب ،سٌیذ ب ٩ابي سٌیذ ََ٘٣ی ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ

ْک ُظ اَّ ٟت َثاؤ َُب َٓإٔذَا َت َثائ َ َب أَ َح ُذ ُ٠ِ َٓ ٥ِ ٛيََُ َّد ُظ َ٣ا ا ِس َت َلا ََ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔح ُّب ا َِ ٌُ ٟل َ
اض َویَ ِ َ
َو ََ َی ُ٘ ِ ١صَا ِظ َصا ِظ َٓإٔ٤َّ٧ا َذلَّٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط
اٟظ ِی َلا َٔ ٪ی ِـ َح ُ
َ
نسحنبیلع،سیدینب اھرفؿ،انبایبذبئ،دیعسنب ایبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیلکنیھچوکدنسپرفامےتںیہافرامجیئےلوتیتحاالاکمؿاےسرفےکافراہہاہہہنرکے۔
رافی  :نسحنب یلع،سیدینباھرفؿ،انبایبذبئ،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کنیھچاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
کنیھچاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1592

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ابً ٩حَل ،٪سَّم ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َُ ٩ِ ًَ ٪س َ ٕٓ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ

َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ًَ َل َص َو َؿ ٍَ یَ َذ ُظ أَ ِو ثَ ِوبَ ُط ًََّ َي ٓ ٔیطٔ َو َْٔ ََف أَ ِو ُ ََّف ب ٔ َضا َػ ِو َت ُط َط َّ
ک یَ ِحیَي

دسمد ،ییحی ،انب الجعؿ ،یمس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج
کنیھچےتیلوتاانپدتسرابرکایاانپڑپکااےنپہنمرپرھکےتیلافراینپآفازتسپافریچینرےتھک۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبالجعؿ،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
کنیھچاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1593

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩داد ب ٩سٔیاْ ،٪ظیع ب ٩اُصً ،٦بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

ُص ََ َٗ ٦اَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩دا ُو َد بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪و ُْظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِ َ
ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْ ٤ِ َْ ٥َ ٠ص َتح ٔ ُب ِ ٤ُِ ٠ٟٔشَ ًََّ ٥ٔ ٔ ٠ي أَْٔیطٔ َر ُّد َّ
اٟش ََلٔ ٦
یت ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوإ ٔ َجابَ ُة َّ
یف َوا ِّت َبا َُ ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ
اٟذ ًِ َوة ٔ َوً َٔیا َدةُ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
َو َت ِظُ ٔ٤

دمحم نب داد نب ایفسؿ ،شیشخ نب ارصؾ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽا ہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپچنزیچںیاملسمؿرپاملسمؿاھبیئےکےیلفابجںیہ۔السؾاکوجابدانی۔ےنکنیھچفاےل
اکوجابدانی۔دوعتوبقؽرکان۔رمضییکایعدترکان۔انجزہےکےھچیپانلچ۔
رافی  :دمحمنبدادنبایفسؿ،شیشخنبارصؾ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کنیھچاکوجابےسیکدے
ابب  :ادباکایبؿ
کنیھچاکوجابےسیکدے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1594

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،حرضت ہَل ٢ب ٩یشاٖ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی َش ٕ
اٖ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ٓ ٌََ َل َص َر ُج ْ١
ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََّ ٢
َک َٗا َََ ٟ ٢ود ٔ ِد ُت
ک َو َج ِذ َت ٔ٤َّ ٣ا ُُِٗ ٠ت َ ٟ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ب ٌِ ُذ َ ٠َّ ٌََ ٟ
ک َو ًََّ َي أ ُ َِّ ٣
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ٘ َٓ ٥ِ ُٜا ََ ٢ساَ ٥ْ ٔ ٟو ًََِ ٠ی َ
ک َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩ذ َر ُسو ٔ٢
ِک أُم ِّي ب ٔ َخيَِ ٕ َو ََ بٔ َ ٓ ٕ
ْش َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُُِٗ ٠ت ََ ٟ
أََ َّ ٧
ک َ ٥َِ ٟت ِذ ُ ِ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ ًَ َل َص َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََّ ٢
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ٘ َٓ ٥ِ ُٜا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ک
ِک َب ٌِ َف ا َِ ٤َ ٟحا ٔٔ ٣ذ َو َِ ٟی ُ٘ ُِ َٟ ١ط ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذ ُظ َیزِ َح َُ ٤
ک َو ًََّ َي أ ُ َِّ ٣
َو ًََِ ٠ی َ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔذَا ًَ َل َص أَ َح ُذ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِح َِ ٤ذ اہللَ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
رف اہللُ َ٨َ ٟا َو َل٥ِ ُٜ
اہللُ َو ِٟيََُ َّد َی ٌِنٔي ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ی ِِ ٔ ُ
امثعؿ نب اوبہبیش ،رجری ،وصنمر ،رضحت الہؽ نب اسیػ ےتہک ںیہ ہک اکی ابر مہ السؾ نب دیبع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسھت رفس ںیم
ےھتولوگںںیمےساکیصخشاکنیھچافراہکاالسلؾمکیلعوتاسملےناہکہکھجترپافرریتیفادلہرپیھبالسؾوہرھپدعبںیماہکہکاشدی
ےھجتریمیابتانوگارسگریےہاسےناہکںیموتہیاچاتہاھتہک آپریمیفادلہاکذرکیہہنرکےتہنیکینےکاسھتافرہنربایئ ےک
اسھت۔ اسملےن اہکہک ںیم ےنوتفیہ اہکوجروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاھتہکاکیابرمہآپےک اپسےھت ہک اکی
آدیموککنیھچآیئاسےناہکاالسلؾمکیلعوتروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایہکھجترپافرریتیفادلہرپیھبرھپآپےن
رفامای بج مت ںیم ےس یسک وک کنیھچ آےئ وت فہ ادمحلہلل ےہک رھپ آپ ےن اہلل یک رعتفی ےک ضعب املکت ذرک ےیک اَلج
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فاالاےسوجابدےہکبَعف ِ ُرراہللُ َ َل َفل م۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،رجری،وصنمر،رضحتالہؽنباسیػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
کنیھچاکوجابےسیکدے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1595

راوی  :ت٤ی ٥ب٨٣ ٩تص اسحا ٚیٌني اب ٩یوسٕ ،ابوبْش ،ورٗاء٨٣ ،ؼورَ٫ ،ل ٢ب ٩یشاْٖ ،اٟذ ب ٩رعٓحہ ،حرضت
سا ٥ٟبً ٩بیذاہلل اَطحعي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْش َو ِر َٗا َئ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی َش ٕ
اٖ ًَ ِ٩
ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِ ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َتٔ٤ی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
ص َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙی ٌِنٔي ابِ َ ٩یُو ُس َ
رع َٓ َح َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َْأ ٔ ٟذ بِ ِٔ َ ٩
میمتنبمتیضرر ااحسؼ ینعیانب ویفس،اوبرشب ،فراقء،وصنمر ،الھؽنباسیػ،اخدلنبرعفحہ،رضحتاسمل نب دیبعاہللاالیعجشریض
اہللاعتیلہنعےسیہیدحثیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرمفیےہ۔
رافی  :میمت نب متیضرر ااحسؼ ینعی انب ویفس ،اوبرشب ،فراقء ،وصنمر ،الھؽ نب اسیػ ،اخدل نب رعفحہ ،رضحت اسمل نب دیبعاہلل
االیعجشریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
کنیھچاکوجابےسیکدے

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1596

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًیً ،١بذاٌٟزیز بً ٩بذاہلل ب ٩ابوس٤٠ہً ،بذاہلل ب ٩دی٨ار ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ًَ َل َص أَ َح ُذ َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ُ٘ ِ ١ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل ًََّ َي کَُ ِّ١حا َٕ ٢و َِ ٟی ُ٘ ِ ١أَ ُْو ُظ أَ ِو َػاحٔبُطُ
ک اہللُ َو َی ُ٘و ُ ٢ص َُو یَ ِضذٔی ٥ُ ُٜاہللُ َوی ُِؼُ ٔ ٠ح بَا َل٥ِ ُٜ
َی ِز َح َُ ٤

ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبدبعاہللنباوبہملس،دبعاہللنبدانیراوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہلل
لْ
َ
ک َج ٍؽےہکافراساکاھبیئایاسیھت
ہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکبجمتںیمےسوکیئےکنیھچوتا جَمْ ُددََِّ َلَع ُ ّ ِ
َتھ ُ ب ُِضل َُک
َ رخ
ََّ َف ْ جُ َثل ْم۔
َِنا ُ
کا ُ
ََّافررھپفہدفابرہےہک ْدد ُ
ےہکن َمُ َ
ْ
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبدبعاہللنباوبہملس،دبعاہللنبدانیراوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینتکابرکنیھچاکوجابدانیاچےیہ؟
ابب  :ادباکایبؿ
ینتکابرکنیھچاکوجابدانیاچےیہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1597

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ابً ٩حَل ،٪سٌیذ ب ٩ابي سٌیذ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اک ثَ ََلثّا ٓ ََ٤ا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ط ِِّ ٤ت أَ َْ َ

َزا َد َٓ ُض َو زُک َ ْا٦

دسمد ،ییحی ،انب الجعؿ ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اےنپ اھبیئ وک نیت ابر کنیھچ اک وجاب
دف۔افروجاسےسزایدہںیکنیھچوہںوتفہزاکؾںیہذہلااؿاکوجابرضفریںیہن۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبالجعؿ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ینتکابرکنیھچاکوجابدانیاچےیہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1598

راوی ً :یسي ب ٩ح٤اد ٣صیٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪سٌیذ ب ٩ابوسٌیذ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ص ُّی أَ َِْ َ َََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ََ ٢أَ ًُِ ٤َُ ٠ط إ ٔ ََّ
َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤اد ٕا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
أََّ٧طُ َر َٓ ٍَ ا َِ ٟحذ َ
وسي بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ
ٔیث إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥

بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

یسیع نب امحد رصمی ،ثیل ،انب الجعؿ ،دیعس نب اوبدیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی رفاتی رموفاع رمفی ےہ اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہکاوبمیعنےننعومٰیسنبسیقنعدمحمنبالجعؿ نعدیعس،نعایبرہریہریضاہللاعتیلہنع،نعایبنلیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسفاےلرطقیےسیھباےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :یسیعنبامحدرصمی،ثیل،انبالجعؿ،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ینتکابرکنیھچاکوجابدانیاچےیہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1599

راوی ٫ :ارو ٪بً ٩بذاہلل٣ ،اٟک ب ٩اس٤اًیً ،١بذاٟشَل ٦ب ٩رحب ،یزیذ بً ٩بذاٟزح ،٩٤یحیي ب ٩اسحا ٚبً ٩بذاہلل
ب ٩ابي ك٠حہ اپني واٟذہ ح٤یذہ یاًبیذہ ب٨ت ًبیذ ب ٩رٓاًہ اٟزرقي

ک بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ َّ
یذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
رح ٕب ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُِ َ ٩

یضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َی ِحیَي بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ حُ َِ ٤ی َذ َة أَ ِو ًُب َ ِی َذ َة ب ٔ ِ٨تٔ ًُب َ ِی ٔذ بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة اٟزُّ َرق ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَب ٔ َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢تظَ ُِّ ٤ت ا ٌَِ ٟاك َٔص ثَ ََلثّا َٓإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَ ُِ ٪تظَ َِّ ٤تطُ َٓظَ ِِّ ٤ت ُط َوإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت ََّٓ ُٜ
ٕ
اھرفؿ نب دبع اہلل ،امکل نب اامسلیع ،دبعاالسلؾ نب رحب ،سیدی نب دبعارلنمح ،ییحی نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ب ہح اینپ فادلہ
 دیمہ ای دیبعہ تنب دیبع نب رافہع ازلریق ےس افر فہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
ےنکنیھچفاےلوکنیتابروجابدفاسےکدعبارگاچوہوتوجابدفافراچوہوترکاجؤ۔
رافی  :اھرفؿنبدبعاہلل ،امکلنباامسلیع،دبعاالسلؾنبرحب،سیدینبدبعارلنمح،ییحینبااحسؼنبدبعاہللنبایبب ہحاینپ
فادلہ دیمہایدیبعہتنبدیبعنبرافہعازلریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ینتکابرکنیھچاکوجابدانیاچےیہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1600

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسي ،اب ٩ابوزائذًْ ،ک٣ہ ب٤ً ٩ار ،حرضت ایاض ب ٩س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩اَٛوَ

ض بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل
وسي أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔذ َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ْٔک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩إٔیَا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

٣َ ١زِ ُْ ٛو٦
ًَ َل َص ً ٔ َِ ٨ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َیزِ َح ُ َٝ٤اہللُ ث ُ ََّ ًَ ٥ل َص َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّ ُج ُ

اربامیہنبومیس،انباوبزادئ،رکعہمنبامعر،رضحتاایسنبہملسریضاہللاعتیلہنعنباالوکعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہ
ہکاکیصخشیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکنیھچوتآپےنرفامایہیصخشزاکؾںیمالتبمےہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،انباوبزادئ،رکعہمنبامعر،رضحتاایسنبہملسریضاہللاعتیلہنعنباالوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیماکرفوککنیھچاکوجابےسیکدایاجےئ
ابب  :ادباکایبؿ
ذیماکرفوککنیھچاکوجابےسیکدایاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1601

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪حٜی ٥ب ٩دی ،٥حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪حٔٔ ٜی ٥بِ َّٔ ٩
اٟذیِ ٩ِ ًَ ٥َٔ ٠أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟی ُضودُ
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢یَ ِض ٔذی ٥ُ ُٜاہللُ َوی ُِؼُ ٔ ٠ح بَا َل٥ِ ُٜ
َت ٌَاك َ ُص ً ٔ َِ ٨ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َجا َئ أَ َِ ٪ی ُ٘و َََ ٟ ٢ضا َی ِز َح ُ ٥ِ ُٜ٤اہللُ ََٓ َ َ
امثعؿنباوبہبیش،فعیک ،ایفسؿ،میکحنبدمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلےسرفاتی رکےتںیہاوہنںےنرفامای
َخ ک
ََّںیہکےگنکیلآپاںیہن َت ْھدد ُُ
َِن
ہکوہیدییبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآرکےتکنیھچاسادیمرپہکآپاںیہن َ ْ رن مُ ْما ُ
َ ب ْ ُِضل لَُک
ْ
َّ َف جُ َث مےتہک۔
ا ُ
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،فعیک،ایفسؿ،میکحنبدمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیماکرفوککنیھچاکوجابےسیکدایاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1602

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ٣ ،ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیاٌ٣ ٪ني ،س٠امی ٪تیَّم حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّ
َ َ
َّ َ َ
َّ َ
َّ َ
َّ َ
َّم ًَ ِ٩
َحذث َ٨ا أ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َحذث َ٨ا ُز َصي ِ َْ ح و َحذث َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُٛ ٩ثٔيَ ٕأ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٪ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗاََ َحذث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
َخ َٗا َٔ َ٘ٓ ٢ی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ًَ ٢ل َص َر ُج ََل َٔ ٨ِ ٔ ً ٪ذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ ََّ ٤ت أَ َح َذص َُ٤ا َو َت َز َک ِاْل َ َ
َخ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َحَ ٔ٤ذ اہللَ َوإ ٔ ََّ ٪ص َذا  ٥َِ ٟیَ ِح َِ ٤ذ اہللَ
َر ُج ََل َٔ ًَ ٪ل َشا َٓظَ ََّّ ٤ت أَ َح َذص َُ٤ا َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ أَ ِو ٓ ََش ََّّ ٤ت أَ َح َذص َُ٤ا َو َت َز َِ ٛت ِاْل َ َ

ادمح نب ویسن ،زریہ ،دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ینعم ،امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک اپس دف آدیم ےکنیھچ وت اؿ ںیم ےس اکی وک آپ ےن ریخمک اہلل اہک افر دفرسے وک وھچڑ دای آپ ےس رعض ایک ایگ ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدف آدیمےکنیھچآپےن اکیوکریخمکاہللاہکافردفرسےوکوھچڑدای۔آپےنرفامایہکاس ےن

اہللیکرعتفییکافراسےناہللیکرعتفیںیہنیک۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دمحمنبریثک،ایفسؿینعم،امیلسؿیمیترضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹیپےکلبےنٹیلفاےلصخشاکمکح
ابب  :ادباکایبؿ
ٹیپےکلبےنٹیلفاےلصخشاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1603

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثنيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦یحیي ب ٩ابوٛثيَ ،ابوس٤٠ہ بً ٩بذاٟزح ،٩٤حرضت یٌیع ب ٩كحٔہ بٗ ٩یص
أِٟاری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ ِ ٩یَ ِحیَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔيَ ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بذٔ
اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤یٌ َ
اٟؼ َّٔ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪أَبٔي ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ٔیع بِ ٔ ٩ك َ ِخ َٔ َة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ا َِِٟٔٔار ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
اب ُّ

َو َس َّ ٥َ ٠اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا ب ٔ َ٨ا إلٔ َي بَ ِیتٔ ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة أَك ِ ٌٔٔ٤ی َ٨ا َٓ َحائ َ ِت ب ٔ َح ٔظیظَ ٕة َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا

َ
َْشبِ َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
اس٘ٔی َ٨ا َٓ َحائ َ ِت بٔ ٌُ ٕٓص ٕٔ َ ََٟ ٩ِ ٣ن ٓ َ ٔ
ًَائٔظَ ُة أَك ِ ٌٔٔ٤ی َ٨ا َٓ َحائ َ ِت ب ٔ َح ِی َش ٕة ِٔ ٣ث ٔ ١ا َِ َ٘ ٟلاة َٔٓأک َ ِ٨َ ٠ا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا ًَائٔظَ ُة ِ
َْشبِ َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئِت ُِ ٥ب ٔ ُّت َِ ٥وإ ٔ ِٔ ٪طئِت ُِ ٥اَ ِ ٧ل َِ٘ ٠ت ُِ ٥إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟشحٔذٔ َٗا ََٓ ٢ب َ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا
َیا ًَائٔظَ ُة ا ِس٘ٔی َ٨ا َٓ َحائ َ ِت بٔ َ٘ َذ ٕح َػِٔيَ ٕٓ َ ٔ

َح ًََّ َي بَ ِلنٔي إٔذَا َر ُج ْ ١یُ َ ِّ
ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َّٔ ٩ِ ٣
َح ُٛنٔي بٔز ٔ ِجٔ٠طٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪صَ ٔذظ ٔ ٔؿ ِح ٌَ ْة یُ ِبِ ُٔـ َضا اہللُ َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ زِ ُت
اٟش َ ٔ
َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتنب شنبطحفہنبسیقاافغلریریضاہللاعتیلہنعرفامےت
ںیہہکریمےفادلااحصبہفصںیمےسےھتاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاعہشئریضاہللاعتیلہنعےک
رھگولچانچہچنمہےلچوتآپےنرفامایاےاعہشئریضاہلل اعتیلہنعںیمہاھکانالھکؤوتفہاکیاخصمسقیکاھگس(اسگیکرطحیک
ےسج اھکای اجات ےہ) الںیئ انچہچن مہ ےن اھکای رھپ آپ ےن رفامای ہک اے اعہشئ ںیمہ الھکؤ وت فہ امدیلہ ،یح الںیئ ڑچای ےک ربارب (تہب
وھتڑا اس) مہ ےن فہ اھک ایل رھپ آپ ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیمہ الپؤ وت فہ دفدھ اک ڑبا اس ایپہل الںیئ وس مہ ےن فہ یپ ایل
آپےنرفامایاےاعہشئریضاہللاعتیلہنعںیمہالپؤوتفہاکیوھچاٹاسایپہلالںیئدفدھاکمہےنفہیپایلرھپآپےنرفامایہکارگمت
اچوہوتوساجؤافراچوہوتدجسمےلچاجف۔فہےتہکںیہہکںیمرحسیےکفتقلوہاتٹیپےکلبوتااچکنیسکےناےنپاپؤںےسےھجم
الہایافررفامایہکہیےنٹیلیکتئیہاہللوکاندنسپےہفہےتہکںیہہکںیمےنرظنااھٹرکداھکیوتفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھت۔
رافی  :دمحم نب ینثم،اعمذ نب اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت نب ش نب طحفہ نب سیق اافغلری ریض اہلل اعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبراکفٹفایلتھچرپوسانحیحصںیہنےہ
ابب  :ادباکایبؿ
ریغبراکفٹفایلتھچرپوسانحیحصںیہنےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1604

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني ،سا ٥ٟیٌني ب٧ ٩وح٤ً ،زو ب ٩جابز ح٨في ،وً٠ہ بً ٩بذاٟزح ٩٤ب ٩وثاب ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب٩
ًَّي ب ٩طیبا٪

اب
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َساَ ٥ْ ٔ ٟی ٌِنٔي ابِ َُ ٧ ٩و ٕح ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩جابٔز ٕا َِ ٟح َ٨ف ٔ ِّي ًَ َِ ٩و ًِ ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩وثَّ ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َ
ات ًََّ َي هَ ِضز ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ط ِی َب َ
بَ ِی ٕت َِ ٟی َص َُ ٟط ح ٔ َح ْار َٓ َ٘ ِذ بَزٔئ َ ِت ُٔ ٨ِ ٣ط ِّ
اٟذ َُّ ٣ة
دمحمنبینثم،اسملینعینبونح،رمعفنباجربیفنح،فہلعنبدبعارلنمحنبفاثب،رضحتدبعارلنمحنبیلعنبابیشؿاےنپفادلےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش یسک رھگ یک ایسی تھچ رپ وسای سج ےک
اردرگدراکفٹہنوہوتاسےسذہمربیوہایگ۔(ینعیارگفہرگرکرمایگوتاساکوخؿدہرےہ)۔
رافی  :دمحمنبینثم،اسملینعینبونح،رمعفنباجربیفنح،فہلعنبدبعارلنمحنبفاثب،رضحتدبعارلنمحنبیلعنبابیشؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپکوہرک(ابفوض)وسانابثعتلیضفےہ
ابب  :ادباکایبؿ
اپکوہرک(ابفوض)وسانابثعتلیضفےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1605

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤ادً ،اػ ٥ب ٩ب٬ذٟہ ،ط٬ز ب ٩حوطب ،ابوهبیہ ،حرضت ٌ٣اذ ب ٩جب١

اػ ُ ٥بِ ُ ٩بَ ِض َذ ََ ٟة ًَ َِ ٩ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَب ٔي هَ ب ِ َی َة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ١
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
یت ًََّ َي ذ ٔ ِِکٕ كَاص ٔ ّزا َٓ َی َت ٌَ ُّار َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١ی ِشأ َ ُ ٢اہللَ َْي ِ َّا ٔ٩ِ ٣
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠یَب ٔ ُ

َخة ٔ إ ٔ ََّ أَ ًِ َلا ُظ إٔیَّا ُظ َٗا َ ٢ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨اِ ٔ ُّي َٗذ َِٔ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا أَبُو هَ ب ِ َی َة َٓ َح َّذثَ َ٨ا ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب ٕ٩ِ ًَ ١
ُّ
اٟذَ ِ ٧یا َو ِاْل ٔ َ

أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَاب ٔ ْت َٗا َََ ُٓ ٢ل ِْ َ٘ َٟ ٪ذ َجض ٔ ِذ ُت أَ ِ ٪أَُٗوََ ٟضا ح ٔي َن أََ ِ ٧بٌ ُٔث ٓ ََ٤ا َٗ َذ ِر ُت ًََِ ٠ی َضا
َ
ومیسنباامسلیع،امحد،اعمصنبدھبہل ،ھ ررنبوحبش،اوبظ،رضحتاعمذنبلبجیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی
رکےتںیہہکآپےنرفامایہکوکیئاملسمؿااسیںیہنہکفہاہللےکذرکےکاسھتابفوضراتذگارےافرراتوکڑبڑبارکاےھٹافر
اہللےسداینفآرختیکانپہامےگنافراہللاےسہندےینعیاہللرضفردےتیںیہ۔اثتباانبلینےتہکںیہہکاوبظ(وجاسدحثیےک
رافیںیہ)رامرےاپسآےئافرہیدحثینعاعمذنبلبجنعایبنلیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرطقیےسمہےسایبؿیک۔اثتب
ےتہکںیہہکالفںصخشےناہکہکںیمےنکشیبتہبوکششیکاےتھٹ فتقدیباروہےتفتقہیاذاکرزپوھںنکیلاقدرہنوہاکساس
رپ۔
َ
رافی  :ومیسنباامسلیع،امحد،اعمصنبدھبہل ،ھ ررنبوحبش،اوبظ،رضحتاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اپکوہرک(ابفوض)وسانابثعتلیضفےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1606

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪س٤٠ہ ب٬ٛ ٩یِ ،١کیب ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ِکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی َٕ ُ ٩ِ ًَ ١
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
اِ ٠ٟی َٔ َ٘ َٓ ١ضي َحا َج َت ُط َٓ َِ َش ََ ١و ِج َض ُط َو َی َذیِطٔ ث ُ ََّ َ ٧ ٥اَٗ ٦ا َ ٢أَبُو َدا ُود َی ٌِنٔي بَا َ٢

امثعؿنباوبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ہملسنبلیھک،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسراتںیماےھٹرتسبےسافراینپرضفرایتوپریںیکرہچہرابرکدوھای،اہھتدوھےئرھپآپوسےئگ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ہملسنبلیھک،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع

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

وسےتفتقسکرطػہنمرےھک؟
ابب  :ادباکایبؿ
وسےتفتقسکرطػہنمرےھک؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1607

راوی ٣ :شذد ،ح٤ادْ ،اٟذ حذاء ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ

َف ُ
اغ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ا َِ ٟح َّذا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف آ ٔ ٢أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ک َ َ
اَ ٔ ٪

ا ٪ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ُذ ً ٔ َِ ٨ذ َرأِ ٔسطٔ
َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح ّوا ٔ٤َّ ٣ا یُ َ
وؿ ٍُ ِاْل ٔ ِن َشا ُ ٪فٔي َََِٗٔظ ٔ َوک َ َ

دسمد،امحد،اخدلذحاء،اوبالقہب،رضحتاؾہملسےکضعبرھگفاولںےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکرتسباسرطح
ایاھایاجاتسجرطحااسنؿربقںیمراھکاجاتےہآپےکرسرابرکےکاسےنمہلبقرخافردجسموبنیوہیت۔
رافی  :دسمد،امحد،اخدلذحاء،اوبالقہب،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنیکداعاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1608

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١اباً ،٪اػٌ٣ ،٥بذ بْ ٩اٟذ ،سواء حرضت حٔؼہ زوجہ ٧بي ِکی ٥ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ئ ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ
اػ َْ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥بذٔ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٩س َوا ٕ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

ا ٪إٔذَا أَ َرا َد أَ َِ ٪ی ِزٗ َُذ َو َؿ ٍَ َی َذ ُظ ا ُِ ٟی ِ٤ن َي َت ِح َت َْ ِّذظ ٔث ُ ََّ ٥ی ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّٔٗ ٥نٔي
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ک یَ ِو ََ ٦ت ِب ٌَ ُث ً َٔبا َد َک ثَ ََل َث َٔ ٣زارٕ
ًَ َذابَ َ

ومیسنباامسلیع،اابؿ،اعمص،دبعمنباخدل،وساءرضحتہصفحزفہجیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیےہہکآپبج
لل َّ
ه
ِب
ق
ُ
ِ
َ
ن
ی
ک۔اےاہللےھجم
وسےناکارادہرفامےتوتاانپداایںاہھتاےنپراسخرےکےچینرھکےتیلرھپرفامےت۔ا ّم ِ ی َ َ د
ان َ ْئ َؾ َ ْع َ ُب َ
ع َد َ
ع َ َ
اسدؿاےنپذعابےساچبےیئسجرفزآپاےنپدنبفںوکااھٹںیئےگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اابؿ،اعمص،دبعمنباخدل،وساءرضحتہصفحزفہجیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1609

راوی ٣ :شذدٌ٣ ،ت٤ز٨٣ ،ؼور ،سٌذ بً ٩بیذہ ،حرضت بزاء بً ٩اذب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٨ِ ٣ؼ ّورا یُ َح ِّذ ُث ًَ َِ ٩س ٌِذٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َذ َة َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ا ََََِٟا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب َٗا َ٢
ک اْلِ َیِ ََ ٩ٔ ٤و ُٗ ِ١
ک ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔث ُ َِّ ٥
اؿ َلحٔ ٍِ ًََّ َي ٔط ِّ٘ َ
ک َٓ َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئ َ َ
َٗا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َت ِی َت َِ ٣ـ َح ٌَ َ
َّ
ک إ ٔ ََّ
ک ََ ََ ٠ِ ٣حأ َ َو ََ ََ ٨ِ ٣طي َٔ ٨ِ ٣
ک َرص َِب ّة َو َرُ َِب ّة إَِٔ ٟی َ
ک َوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضزٔی إَِٔ ٟی َ
ک َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی إَِٔ ٟی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ِجهٔي إَِٔ ٟی َ
ک َّأ ٟذی أَِ٧زَ َِ ٟت َوَ٧ب ٔ ِّی َ َّ
آَخ َ٣ا َت ُ٘و ُ٢
ک آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
إَِٔ ٟی َ
ْٔطة ٔ َوا ِج ٌَ ُِ ٠ضَ ٔ َّ٩
ک أ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِّ ٣ٔ ٪ت َّٔ ٣ت ًََّ َي ا َِ ِ ٟٔ
ک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت
ک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٗا ََ ََ ٢وَ٧ب ٔ ِّی َ
ِکصُُِ ٠ُ٘ َٓ َّ٩ت َوب ٔ َز ُسوَ ٔ ٟ
َٗا َ ٢ا ََِ َ َٟا ُئ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِس َت ِذ ٔ ُ

دسمد،رمتعم ،وصنمر،دعسنبدیبعہ،رضحترباءنباعذبریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجم
لل َّ
ه
ْ
َ
ُ
َ
س
َ
ل
ےس رفامای۔ بج وت اےنپ رتسب رپ آےئ وت فوض رک ےل امنز فاال فوض رھپ اینپ داںیئ رکفٹ رپ ٹیل اج افر ہہک ا ّم َأ ْ مْ ُب َف ِ
َل
ج ِإ ْ َ
مق ِإ ََلف َأ ْ َِلَْت َط ْھررق ِإ ََلرهی ًة فرؼْی ًة ِإ ََل َلمَلْحاَف َلمَ ْبج
َ
َ
َ
م
َ
ْ
ی
َ
ک
ّ
ّ
ْ
ی
ِ
ِ
ب
ن
ر
أ
ق
د
اَّ
ن
ا
ی
آ ُ
َل
إ
ل
إ
ْک
ی
َ
ِ
َ
ْ
ِ
ِ
و َف َ ِ ّ َِ
ِ
َف َقَّ ْط ُب َأ ْ ِر ْ َ َ ُ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
َ
ُ َِ
ْ َ
َّ دِ
اَّق َأ ْر َسل ْ َباے اہلل ںیمےن اانپ آپ آپ ےک رپسد رکدای افر اےنپ امتؾ اومرآیکپ رطػوفتضیرکدےیئ افر اینپ تشپ آپ یک
رطػرکدی۔(آپیکذاترپلمکمرھبفہسایکر تبفرتبہںیمآپےکالعفہوکیئاکھٹہنںیہنآپےسچبرکںیہکاجےئاامؿ
ںیہن وج اتکب آپ ےن انزؽ یک۔ اس رپ اامیؿ الای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی داع زپھ رک ارگ وت رم ایگ وت رطفت رپ
رمےاگ(افررطفتاالسؾ ےہافراؿاملکتوکوسےنےسلبقاےنپآرخیاملکت انبےلاسےکدعبوکیئافرابتہنرک)رضحت
رباءریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےناہکہکںیماباےسایدرکا اتوہں(بجدرہاےناگل)وتںیمےنہکدای َفرِبَوُسکِلَ َّ دِ
اَّق
َأ ْر َسل ْ َب۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنہیہکفبازلیارتلس۔ولعمؾوہاہکداعؤںںیماافلظونسمہنوکدبانلںیہن
اچےیہاںیہناافلظےسداعرکیناچےیہوجاموثرفونسمؿںیہ۔
رافی  :دسمد،رمتعم،وصنمر،دعسنبدیبعہ،رضحترباءنباعذبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1610

راوی ٣ :شذد ،یحیي ْٓ ،ط بٔ٠ْ ٩یہ ،سٌذ بً ٩بیذہ حرضت بزاء بً ٩ازب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔط بِ ٔٔ٠َْ ٩ی َٔ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َذ بِ ًَُ ٩ب َ ِی َذ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ََِ َ َٟا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِٔ ِ ٓ ٩
َّ
َّ َ
َِک ِ َ ٧ح َو ُظ
ک َوأََ ِ ٧ت كَاص ْٔز َٓ َت َوسَّ ِذ یَٔ٤ی ََ ٨
َفا ٔط َ
ک ث ُ َّ ٥ذ َ َ
لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أ َویِ َت إلٔ َي ٔ َ
دسمد،ییحی،رطفنبہیفلخ،دعسنبدیبعہرضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللہیلعاالسلؾےنھجمےس

رفامایہکبجوتاےنپرتسبرپآےئاپکوہرکوتاےنپداںیئاہھتوکہیکتانبےل۔آےگاسہقبدحثیایبؿیک۔
رافی  :دسمد،ییحی،رطفنبہیفلخ،دعسنبدیبعہرضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1611

راوی ٣ :ح٤ذبً ٩بذا٠٤ٟک ُز٣ ،ح٤ذ ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪اً٤ع٨٣ ،ؼور ،سٌذ بً ٩بیذہ ،بزاء،

ٕ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ َِ ٩س ٌِ ٔذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا َِِ ٟزَّا َُ ٢ح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
َ
َ
َف َ
ک كَاصٔ ّزا َو َٗا َ٢
ًُب َ ِی َذ َة ًَ ِ ٩ا ََِ َ َٟا ٔ
اط َ
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢أ َح ُذص َُ٤ا إٔذَا أ َت ِی َت ٔ َ
ک ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ َو َس َ
اٌِ ٣َ ٚن َي َُ ٌِ ٣تٔ٤ز ٕ
َخ َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئ َ َ
ِاْل َ ُ
دمحمنبدبعاکلملوز،دمحمنبویفس،ایفسؿ،اشمع،وصنمر،دعسنبدیبعہ،رباء،اسدنسےسیھباسہقبدحثیومعمیلرفؼےکاسھت
وقنمؽےہ
رافی  :دمحمنبدبعاکلملوز،دمحمنبویفس،ایفسؿ،اشمع،وصنمر،دعسنبدیبعہ،رباء،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1612

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،وٛیٍ ،سٔیاً ،٪بذا٠٤ٟک ب٤ً ٩يَ ،ربعي ،حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ی٤ا٪

ا ٪أ ٨َّ ٟب ُّي
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بذٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩حُ َذ ِی َٔ َة َٗا َ ٢ک َ َ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ َ ٧اَٗ ٦ا ََّ ٢
است َِی َ٘ َى َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَ ِح َیاَ٧ا َب ٌِ َذ َ٣ا
ک أَ ِح َیا َوأَ ُُ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥بٔا ِسَ ٔ٤
وت َوإٔذَا ِ

أَ َ٣ا َت َ٨ا َوإَِٔ ٟیطٔ اُ ٨ُّ ٟظو ُر

اوبرکب نب اوبہبیش ،فعیک ،ایفسؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،رہ ی ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ رفامےت ںیہ ہک یبنرکمی یلص
لل َّ
ه
َ
ُ
َ
ت۔ اے اہلل ںیم آپ ےک انؾ ےک اسھت زدنہ وہات وہں افر
اہلل ہیلع فآہل فملس بج وسےت وت رفامای رکےت ا ّم ِث ْ م َِک َأ ْ َح َف َأ ُم ُ
آپےکانؾےکاسھترماتوہں۔(دنینیھباکیاعریضومتےہافربجدیباروہےتوترفامےتامتؾرعتفیاہللیکےہسجےن
ںیمہامرےنےکدعبزدنہایکافرایسیکرطػولانٹےہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،رہ ی،رضحتذحہفیریضاہللاعتیلہنعنبامیؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1613

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيًَ ،بیذاہلل ب٤ً ٩ز ،سٌیذ ب ٩ابوسٌیذ ََ٘٣ی ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
َّ
َّ َ َ ُ
َف َ
اط ُط ب ٔ َذأْ َ٠ةٔ إ ٔ َزارٔظ ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ََ َی ِذرٔی َ٣ا
َفا ٔططٔ َٓ َِ ٠ی ِِ ُٔ ٨ف ٔ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أ َوی أ َح ُذ ٥ِ ٛإلٔ َي ٔ َ
َار َح َِ ٤ضا
ک َربِّي َو َؿ ٌِ ُت َج ِٔ ٨بي َوب ٔ َ
َْ َُ َٔ ٠ط ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِـ َلح ٔ ٍِ ًََّ َي ٔط ِّ٘طٔ اْلِ َیِ َ ٩ٔ ٤ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ُ٘ ِ ١بٔا ِسَ ٔ٤
ک أَ ِر َٓ ٌُطُ إ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شَ ِٜت َن ِٔ ٔسي ٓ ِ

َوإ ٔ ِ ٪أَ ِر َس َِ ٠ت َضا َٓا ِحَٔوِ َضا ب ٔ َ٤ا َت ِحٔ َُى بٔطٔ ً َٔبا َد َک اٟؼَّ أٟحٔي َن
ادمحنبویسن،زریہ،دیبعاہللنبرمع،دیعسنباوبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسوکیئاےنپرتسبرپآےئوتاےنپازارےکدانمےسرتسبوکاھجڑےویکہکنفہاجاتنںیہنہک
اس ےک ےھچیپ رتسب رپ ایک ےہ (وکیئ ڑیکا فریغہ) رھپداںیئ رکفٹ ٹیل اجےئ افر ےہک ابکمس ریب۔ ریمے رپفرداگر آپ ےک انؾ ےس
ںیمےناانپولہپراھکافرآپےکانؾےکاسھتاےسااھٹؤںاگ۔ارگآپےنریمیاجؿرفکیلوتآپاسرپرمحےیجیکافرارگآپ
ےنریمیاجؿفاسپ جیھدیوتاسیکافحتظےیجیکسجےسآپاےنپکیندنبفںیکافحتظرکےتںیہ
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دیبعاہللنبرمع،دیعسنباوبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1614

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١و٫یب ،و٫ب ب ٩وٛیٍْ ،اٟذ ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ٧بي ِکی ٥ػَّي اہلل
ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ح و َح َّذث َ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ِ َ ٧ح َو ُظ ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ َوی إلٔ َي َٔفا ٔططٔ َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َربَّ کَُ ِّ١ط ِی ٕئ
ت َو َربَّ اْلِ َ ِر ٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ک َ َ
َ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
اػ َیتٔطٔ أََ ِ ٧ت اْلِ َ َّو ُ٢
رشٕ أََ ِ ٧ت آْٔذْ ب ٔ َٔ ٨
ِقآ ٔ ٪أَ ًُوذُ ب ٔ َ
رش کُ ِّ١ذٔی َ ٓ
َٓا َٙ ٔ ٟا َِ ٟحبِّ َواَ ٨َّ ٟوی ُ٨َ ٣زِّ َ ٢اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ِاْلِٔ٧حٔی َٔ ١وا ِِ ُ ٟ

َخ ََِٓ ٠ی َص َب ٌِ َذ َک َط ِی ْئ َوأََ ِ ٧ت َّ
ک
ک َط ِی ْئ َوأََ ِ ٧ت ا َِ ٟباك َُِٔ ٠َٓ ٩ی َص ُدوَ َ ٧
اٟواصٔزُ ََِٓ ٠ی َص ٓ َِو َٗ َ
ََِٓ ٠ی َص َٗ ِب ََ ٠
ک َط ِی ْئ َوأََ ِ ٧ت ِاْل ٔ ُ
َط ِی ْئ َزا َد َوص ِْب فٔي َحذٔیثٔطٔ اٗ ِٔف ًَنِّي َّ
َِق
اٟذیِ ََ ٩وأَُِٔ٨نٔي ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٟٔ
ومیس نب اامسلیع ،فهیب ،فبھ نب فعیک ،اخدل ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس

لل َّ
ه
ل
ش
ُ
َ
با ّ م ََو ِ
ض۔اخل۔ اےاہللآامسونںافر
ب َْال ْر ِ
ات َف َر َّ
رفاتیرکےت ںیہ ہک آپ بج رتسب رپ رشتفی الےت وت رفامایرکےتا َّم َر َّ
زونیمں وک افرامتؾ اایشء ےک رپفرداگرداہن افر جیب ےکاھپڑےنفاےل وتراتفالیجن افررقآؿرکمی وک انزؽرکےنفاےلںیہ آپ یک
انپہاماتگنوہںرہرشفایلزیچےکرشےسآپاےساسیکاشیپینےسڑکپےنفاےلںیہآپیہافؽںیہآپےسےلہپھچکںیہنفبہ
نبہیقبےناینپرفاتیںیمہیااضہفایکےہہکھجمےسریمارقضادارکدےیجیافررقفےسےھجم ےاینزرکدےیجی۔
رافی  :ومیس نب اامسلیع ،فهیب ،فبھ نب فعیک ،اخدل ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1615

راوی ً :باض بً ٩بذاٌٟوی ،٥احوض ،یٌني اب ٩جواب٤ً ،ار ب ٩رزی ،ٙابواسحا ،ٚحارث ،ابو٣یرسہ ،حرضت ًَّي رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

ار بِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ِح َو ُؾ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ج َّو ٕ
اب َح َّذث َ َ٨ا ًَ َُّ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
اَ ٪ی ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢ذ َِ ٣ـ َح ٌٔطٔ َّ
ا َِ ٟحارٔ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي
رس َة ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َرح َُٔ ٤ط اہللُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ث َوأَبٔي َِ ٣ی َ َ
ٕ ا َِ ِِ ٤َ ٟز ََ ٦وا ِ٤َ ٟأِث َ ََّ ٥
اػ َیتٔطٔ َّ
ِْک ٔیَ ٥وکَ٤َ ٔ ٠ات َٔک اَّ ٟتا َّ٣ةٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
اُ ٠ٟض َََّ ٥
رش َ٣ا أََ ِ ٧ت آْٔذْ ب ٔ َٔ ٨
ک ال َ ٔ
أَ ًُوذُ ب ٔ َو ِجض ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت َتٔ ِٜظ ُ
ک َوب ٔ َح ِٔ ٤ذ َک
ک ا َِ ٟح ُّذ ُس ِب َحاَ َ ٧
َٕ َو ًِ ُذ َک َو ََ یَ ِ ٍُ َٔ ٨ذَا ا َِ ٟح ِّذ َٔ ٨ِ ٣
یُ ِضزَ ُُ ٦ج ُِ ٨ذ َک َو ََ یُ ِخُ ٠
ابعس نب دبعامیظعل ،اوحس ،ینعی انب وجاب ،امعر نب رزقی ،اوبااحسؼ ،احرث ،اوبرسیمہ ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
لل َّ
ه
خ
ّ
ْ
ُ
اْلِثِ۔ اخل۔ اے اہلل ںیم انپہ
ک َر
رفاتی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وسےت فتق ہی داع زپاھ رکےت ےھت۔ ا َّم ِإ ِن َأ ُع ُذ وِبَ ْھ ِ َ
اماتگن وہں آپیک رکمی ذات یک افر آپ ےک لمکم املکت ےک رہاس زیچ ےک رش ےس ےسجآپ اسیک اشیپین ےس ڑکپے وہےئ ںیہ

اےاہللآپیہرقضوکوھکےتلںیہافرانگہوکاعمػرکےتںیہاےاہللآپےکرکشلوکتسکشںیہندیاجیتکسافرآپےکفدعہ
یک الخػ فرزی ںیہن وہ یتکس افر ہن یسک وکشش فاےل یک وکشش آپ ےک اسےنم عفن دنم وہ یتکس ےہ آپ اپک ںیہ افر آپ یک
رعتفیےکاسھت۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،اوحس،ینعیانبوجاب،امعرنبرزقی،اوبااحسؼ،احرث،اوبرسیمہ،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1616

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،یزیذ ب٫ ٩ارو ،٪ح٤اد ب ٩س٤٠ہ ،ثابت حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

و ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ َُ ٩ص ُ
ار َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ َ
َفا ٔططٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی أَك ِ ٌَ َ٨َ ٤ا َو َس َ٘اَ٧ا َو ََٔٛاَ٧ا َوآ َواَ٧ا َٓ َ ََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥ِ ٜکَاف ٔ َي َُ ٟط َو ََ ُِ ٣ؤو ٔ َی
ا ٪إٔذَا أ َوی إلٔ َي ٔ َ

امثعؿنباوبہبیش،سیدینباھرفؿ،امحدنبہملس،اثتبرضحتاسنریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس بج رتسبرپرشت فی الےتوترفامےتہکامتؾرعتںیفی اہللےکےیل ںیہسج ےنںیمہاھکانالھکایالپای،رامری افکتییکافرںیمہ
اکھٹہناطعایک۔سپےنتکولگاےسیںیہہکوکیئاؿیکافکتیرکےنفاالںیہنوکیئاؿوکاکھٹہندےنیفاالںیہن۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،سیدینباھرفؿ،امحدنبہملس،اثتبرضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1617

راوی  :جٌرف ب٣ ٩شاَف ت٨یسي ،یحیي ب ٩حشا ٪یحیي ب ٩ح٤زہ ،ثورْ ،اٟذ بٌ٣ ٩ذا ،٪حرضت ابواَزہز اَ٤٧اری رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

اَ ٪ح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩ثَ ِو ٕر ًَ َِْ ٩أٟذٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ذا َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي
رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ اِّ ٟت ِّ٨ی ٔس ُّي َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي بِ َُ ٩ح َّش َ
َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ا ٪إٔذَا أَ َْ َذ َِ ٣ـ َح ٌَ ُط َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َو َؿ ٌِ ُت َج ِٔ ٨بي
اْلِ َ ِز َصز ٔاْلِ َ٤َ ِ ٧ار ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َّ
ِرف لٔي َذٔ ِ ٧بي َوأَ ِْ ٔش ِئ َط ِی َلأِي َو ُٓ َّ
ک رٔصَأِي َوا ِج ٌَ ِ٠نٔي فٔي ا٨َّ ٟذ ِّٔی اْلِ َ ًَِّ َي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ أَبُو َص َّ٤إ ٦اْلِ َص َِواز ُّٔی ًَ ِ٩
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ثَ ِو ٕر َٗا َ ٢أَبُو ُز َصيَِ ٕاْلِ َ٤َ ِ ٧ار ُّٔی
نی
رفعجنباسمرف تشی،ییحینباسحؿییحینبزمحہ،وثر،اخدلنبدعماؿ،رضحتاوباالزرہاالامنریریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہ
ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات وک رتسب رپ رشتفی الےت وت رفامےت اہلل ےک انؾ ےک اسھت ںیم ےن اانپ ولہپ راھک اے اہلل
ریمےانگہشخبدےیجیافرریمےاطیشؿوکدعفرکدےیجیافرریمےرنہوکڑھچادےیجیہکریمیاجؿوترگفیریھکوہیئےہاامعؽ
ےک وعض ۔ افر ےھجم ایلع فارعف سلجم اکمہ نیشن رک دے۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اوبرامؾ االوہازی ےن وثر ےس
رفاتیرکےتوہےئاوبزریہاالامنریاہکےہ۔
نی
رافی  :رفعجنباسمرف تشی،ییحینباسحؿییحینبزمحہ،وثر،اخدلنبدعماؿ،رضحتاوباالزرہاالامنریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1618

راوی  :نٔیَّي ،زہيَ ،ابواسحاَ ٚفوہ ب٧ ٩وٓ ١رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََِ َ ٩ِ ًَ ٙف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٨َ ٔ ٟ ٢وٓ َٕ١
ِ ِ
اْٟش ٔک
اَف َ
و ٪ث ُ ََّ ًََّ ٥ِ َ ٧ ٥ي َْات َٔ٤ت َٔضا َٓإَٔ َّ ٧ضا بَ َزائ َ ْة ِٔ ِّ ٩ِ ٣
اَقأ ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َضا ا ُِ ٔ َ َٟ
َ
بف
یلی،زریہ،اوبااحسؼرففہنبونلفریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنونلف
ُ
ق َث َأ ُّ َُّ ْ َ
ُفؿ زپھ رک بج فہ متخ وہاجےئ وس اجای رکف وسےتفتق زپاھ رکفاس ےیل ہک ہی وسرترشک ےس ربات
اْلرِف َ
ےس رفامای ْ
ےہ۔
بف
رافی  :یلی،زریہ،اوبااحسؼرففہنبونلفریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1619

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذ ،یزیذبْ ٩اٟذب٣ ٩وہب ہ٤ذاِئ٣ ،ـ ،١یٌی٨ا ٪بٓ ٩ـاٟہً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،حرضت ًائظہ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ٧بي ِکی ٥ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َ ١ی ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ابِ َََ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ٩ِ ًَ ١
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َویَزٔی ُذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ َ
َفا ٔططٔ ک ُ ََِّ ٟ ١ی َٕ ٠ة َج ٍََ ٤
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ا ٪إ ٔذَا أ َوی إلٔ َي ٔ َ
َّ ُ
ض ث ُ ََّ ٥ی َِ ٤شحُ بٔض ٔ َ٤ا َ٣ا
َقأَ ٓ ٔیض ٔ َ٤ا ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْذ َو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
َِ ٔٛیطٔ ث ََّ ٥نٔ ََث ٓ ٔیض ٔ َ٤ا َو َ َ
ک ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
 ١ذََ ٔ ٟ
اس َت َلا ََ َٔ ٩ِ ٣ج َشذٔظ ٔیَ ِب َذأ ُبٔض ٔ َ٤ا ًََّ َي َرأ ِ ٔسطٔ َو َو ِجضٔطٔ َو َ٣ا أَٗ َِب ََ ٩ِ ٣ٔ ١ج َش ٔذظ ٔ َیٔ ٌَِ ُ
ِ

ہبیتق نب دیعس ،سیدینب اخدلنب ومبہ ہداین ،لضفم ،یؿ نب اضفہل ،لیقع ،انب اہشب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکومعمؽرفاتیرکیتںیہہکبجآپرہراتاےنپ رتسبرپرشتفیالےتوتاینپدفونںایلیھتہںایھٹک
ہب
حف ُق َأ ُع ُذرِب ل ْ َل َ ُ
ُ
َب َّ
سزپےتھرھپاؿدفونں ھلیوں
ها ُ
ال ِ
قَُ
َبا ف ِق َف ْ
ََّ َأ َ ٌ د َ ْ
رکےترھپاؿںیموھپےتکنافراؿںیم ْ
ق َأ ُع ُذرِب ِّ
ِّ
وک اےنپ مسج رابرک ےک سج ہصح کت ریھپ ےتکس ریھپےت۔ رس افر رہچے ےس ادتباء رفامےت افر دبؿ ےک اسےنم فاےل ہصح رپ
ریھپےتنیتابر۔
رافی  :ہبیتقنب دیعس،سیدینباخدلنبومبہہداین ،لضفم،یؿنباضفہل ،لیقع،انباہشب،رضحت اعہشئریضاہللاعتیل
ہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1620

راوی ٣ :و ١٣بٓ ٩ـ ١رحاِي ،ب٘یہ ،بحيَْ ،اٟذ بٌ٣ ٩ذا ،٪اب ٩ابوب ،١حرضت رعباق ب ٩ساریہ

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
اق بِ ٔ٩
رعبَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َحاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَ ٔحيَ ٕ ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ذ َ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي ب ٔ ََل ِٕ ٔ ٩ِ ًَ ٢
ِقأ ُ ا َِ ٤ُ ٟش ِّب َحا ٔ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِٕٔ ٟ
ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِزٗ َُذ َو َٗا َ ٢إ ٔ َّٔ ٓ ٪یضٔ َّ٩آیَ ّة أَٓ َِـ ُ
َسارٔیَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ِ َ

آ َی ٕة

وملمنبلضفرحاین،ہیقب،ریحب،اخدلنبدعماؿ،انباوبلب،رضحترعابضنباسرہیےسرفاتیرکےتںیہہکیبنرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وسےن ےس لبق مصبحات (رہ فہ وسرت وج بس ای حیبست ےس رشفع وہیت) زپےتھ افر آپ ےن رفامای ہک اؿ وسروتں ںیم
اکیآتیوجزہارآایتےسالضفےہ۔
رافی  :وملمنبلضفرحاین،ہیقب،ریحب،اخدلنبدعماؿ،انباوبلب،رضحترعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1621

راوی ًَّ :ي ب٣ ٩شً ،٥٠بذاٟؼ٤ذ ،حشين ،اب ٩بزیذہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟؼَّ َٔ ٤ذ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا ُح َشي ِ ْن ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َح َّذثَ ُط أَ َّ٪

اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ َْ َذ َِ ٣ـ َح ٌَ ُط ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی ََٔ ٛأِي َوآ َوأِي َوأَك ِ ٌَ َ٤نٔي َو َس َ٘أِي َو َّأ ٟذی
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ََّ َ ًََّ َّ٩٣ي َٓأَٓ َِـ ََ ١و َّأ ٟذی أَ ًِ َلأِي َٓأ َ ِجزَ َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل ًََّ َي کَُ ِّ١حا َّٕ ٢
ک
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َو َٔ٠٣یُ َٜط َوإ ٔ ََ ٟط کَُ ِّ١ط ِی ٕئ أًَُوذُ ب ٔ َ
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
یلعنبملسم،دبعادمصل،،نیسح،انبربدیہ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنعایبؿرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
طع
بجاےنپرتسبرپرشتفیالےتوترفامےتالْجَمْ ُدد َِّ
س ِن۔ اخل۔امتؾرعتںیفیاہللےکےیلںیہسجےن
َ َّاَّدِق َکفَا ِن َفآ َف ِان َف َأ ْ َمَ ِبی َف َ َ
ریمی افکتی یک ،ےھجم اکھٹہن دای ،ےھجم اھکان الھکای ،الپای افر سج ےن ھجم رپ لضف فااسحؿ ایک وت تہب دمعہ ایک افر سج ےن ےھجم اطعرفامای وت
تہبدمعہاطعرفامای۔امتؾرعتںیفیاہللےکےیلںیہرہاحؽںیم۔اےاہللرہزیچےکرپفرداگرافرامکلافراےرہزیچےکوبعمدںیم
آپیکانپہاماتگنوہںآےگےس۔
رافی  :یلعنبملسم،دبعادمصل،نیسح،انبربدیہ،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےنیکداعاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1622

راوی  :حا٣ذ ب ٩یحیي  ،ابوًاػ ،٥ابً ٩حَلََ٘٣ ،٪ی ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ

ِک اہللَ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ِک اہللَ َت ٌَال َي ٓ ٔیطٔ إ ٔ ََّ ک َ َ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ت َٔز ّة یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ََ ٌَ َٗ ٩ِ ٣ذ َّ ٌَ ِ٘ ٣ذا  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
اؿ َل َح ٍَ َِ ٣ـ َح ٌّا  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ت َٔز ّة َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ًَزَّ َو َج َّٔ ٓ ١یطٔ إ ٔ ََّ ک َ َ

احدم نب ییحی ،اوباعمص ،انب الجعؿ ،ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ہک وج صخش اےنپ رتسب رپ ل افر اس ںیم اس ےن اہلل اک ذرک ںیہن ایک وت فہ انٹیلاس ےک ےیل ابثع دناتم وہاگ۔ افر اس ںیم اہلل
اعتیلاکذرکںیہنایکوتفہسلجمایقتمےکرفزاسےکےیلابثعرسحتفدناتموہیگ۔
رافی  :احدمنبییحی،اوباعمص،انبالجعؿ،ربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتںیمآھکنےنلھکرپہیداعزپےھ
ابب  :ادباکایبؿ
راتںیمآھکنےنلھکرپہیداعزپےھ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1623

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ابزا٫ی ٥د٣ظقي ،وٟیذ ،اوزاعي٤ً ،يَ ب٫ ٩اِي ،ج٨ادہ ب ٩ابوا٣یہ حرضت ًبادہ ب ٩ػا٣ت
راوی :
ٰ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیِّ ٥
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َح َّذثَنٔي ًُ َ٤يَُِ بِ َُ ٩صأ٧ی ٕئ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي
ُج َ٨ا َدةُ بِ ُ ٩أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ َِ ًُ ٩با َد َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ٌَ َّار َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا َ٢

ا ٪اہللٔ َوا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َو ََ
یک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ح ٔي َن َی ِشت َِی٘ ٔ ُى ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
رش َ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤ذ َوص َُو ًََّ َي کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗذ ْٔیز ُس ِب َح َ
إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ واہللُ أَ ِ َََُٛو ََ َحو ٢و ََ ُٗ َّو َة إ ٔ ََّ بٔاہللٔ ث ُ ََّ ٥د ًَا َر ِّب اُ ِٔرف لٔي َٗا ٢ا ِٟؤٟی ُذ أَ ِو َٗاَ ٢د ًَا اس ُتحٔیب َٟطُ َٓإ ٔ َِٗ ٪اَ َٓ ٦تو َّؿأ َ
َ
َ ِ ََ
َ
َ
ِ
َ َ
َ َ
ِ
ث ُ ََّ ٥ػََّّي ُٗبَِٔ ٠ت َػ ََلتُطُ
دبعارلنٰمحنباربامیہدیقشم،فدیل،افزایع،ریمعنباھین،انجدہنباوباہیمرضحتابعدہنباصتمرفامےتںیہہکروسؽارکؾیلص
لْ
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشراتوکاجگاجےئافراجےتگفتقہیاملکتےہک۔ َل ِإلَ َة ِإ َّلا َُّ
ک َفلَ ُة
َ َف ْ َ د
ح ُـ َلَ َ
ِنلَ ُة لَ ُةا مُ ْل ُ
َ ُ َ ئ
َ لْ
لْ
ج
َ
َ
ب
ش
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
م
ُ
َ
َ
َ اخل۔ رھپ اےنپ رپفرداگر ےس داع
ح َؽ َفل وُقّة ِإل ِث ِّ
َأ َ ر
َّ َفا ُّ
َ َفل ِإلَ َة ِإل ا ُ
َّ َفا ْ ُدد ِّ
ش دَق ٌ رِن ْ حَا َؿ ا ِ
ک ٍْ
ه َلَع ّ ِ
ا جَمْ ُدد َف ُ َ
کُ َفل ْ
باؼْف ِ ْرر ِلہہکرک،وتاسیکداعوبقؽیکاجیتےہافرارگفہڑھکاوہافوضایک،رھپامنززپیھوتاسیکامنزوبقؽوہیئ۔
رکے َر ِّ
رافی  :دبعارلنٰمحنباربامیھدیقشم،فدیل،افزایع،ریمعنباھین،انجدہنباوباہیمرضحتابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راتںیمآھکنےنلھکرپہیداعزپےھ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1624

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ابوٟوٟیذ ،حرضت سٌیذ ب ٩ا٤ٟشیب
ابوًبذاٟزح ٩٤سٌیذ یٌني اب ٩ابوایوب،
راوی  :حا٣ذ ب ٩یحیي
ٰ
ٰ
حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َحا ُٔ ٣ذ بِ ُ ٩یَ ِحیَي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
است َِی َ٘ َى َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا َََ ٢
َس ٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا ِ
ک َّ
ک َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥زٔدِٔي ًٔ٤ِّ ٠ا َو ََ تُزِْٔ َٗ ِٔ ٠بي َب ٌِ َذ إٔذِ َص َذیِ َتنٔي َو َص ِب لٔي
ک َر ِح ََ ٤ت َ
رف َک َ ٔ ٟذٔ ِ ٧بي َوأَ ِسأََ ُٟ
إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت ُس ِب َحاَ َ ٧
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
اب
ک َر ِح َّ ٤ة إَٔ َّ ٧
ُٔ َٟ ٩ِ ٣ذَ ِ ٧
ک أََ ِ ٧ت ا َِ ٟو َّص ُ

احدم نب ییحی اوبدبعارلنٰمح دیعس ینعی انب اوباویب ،دبعارلنٰمح نب اوبولدیل ،رضحت دیعس نب ابیسمل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل
َّ
ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک اجےتگ وت رفامےت َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ ْ َ ب
ن الل ُه ّمَ
ب ُش ْ حَا َ َ
خ
َک وکیئ وبعمد ںیہن آپ ےک العفہ آپ اپک ںیہ اے اہلل ںیم آپ ےس اےنپ انگوہں یک رفغمت
ک ِ َد
َأ ْستَع ْف ِ ُرر َ
َّ ْ ِی َف َأ ْسَکُلَ َر ْمَی َ
اچاتہوہںافرآپیکرتمحاکاسلئوہںاےاہللریمےملعںیمااضہفرفامافرریمےبلقوکرمگاہتمرفام۔دعباسےکآپ
ےھجمدہاتیدےےکچوہافراخصاینپرطػےسےھجمرتمحانعتیرفامکشیبآپتہبزایدہدےنیفاےلںیہ۔
رافی  :احدم نب ییحی اوبدبعارلنٰمح دیعس ینعی انب اوباویب ،دبعارلنٰمح نب اوبولدیل ،رضحت دیعس نب ابیسمل رضحت اعہشئ ریض
اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےتفتقاحبسؿاہللیکتلیضف
ابب  :ادباکایبؿ
وسےتفتقاحبسؿاہللیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1625

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ٣ ،شذد ،یحیي  ،طٌبہ ٌ٣ني ،ح ،٥ٜاب ٩ابوٟیَّي٣ ،شذد ،حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي َٗا َ٢
َُ ٣ش َّذ ْد َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ٌّي َٗا ََ ٢ط َِ ٜت َٓاك َُٔ ٤ة إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت َِ ٠قي فٔي َی ٔذصَا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟزحَي َٓأت ُ َٔي بٔ َش ِب ٕي
ک ًَائٔظَ َة َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِْ َ ََ ِت ُط َٓأ َ َتاَ٧ا َو َٗ ِذ أَ َْ ِذَ٧ا
َٓأ َ َت ِت ُط َت ِشأَُٟطُ ََٓ ٥َِ ٠ت َز ُظ َٓأ َ َِْ َ ََ ِت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ََ ٣ـا ٔج ٌَ َ٨ا ٓ ََذ َصب ِ َ٨ا َ ُ٘ ٨َ ٔ ٟوَ٘ َٓ ٦ا ََ ًََّ ٢ي َََ٣ا٤َ ُٜٔ٧ا َٓ َحا َئ َٓ َ٘ ٌَ َذ بَ ِی َ٨َ ٨ا َحتَّي َو َج ِذ ُت بَ ِز َد َٗ َذ َِ ٣یطٔ ًََّ َي َػ ِذرٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ
أَ ُد ُّل٤َ ُٜا ًََّ َي َْي َِ ٕ ٔ٤َّ ٣ا َسأ َ ِٟت َُ٤ا إٔذَا أَ َْ ِذتُ َ٤ا ََ ٣ـا ٔج ٌَ٤َ ُٜا ٓ ََش ِّب َحا ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َوا ِح ََ ٤ذا ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َو َََ ِّ َٛا أَ ِر َب ٌّا

َوثَ ََلث ٔي َن َٓ ُض َو َْي ِ َْ َل٤َ ُٜا َْٔ ٩ِ ٣ادٕٔ ٦
صفح نب رمع ،ہبعش ،دسمد ،ییحی ،ہبعش ینعم ،مکح ،انب اوبیلیل ،دسمد ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت افہمط
ریضاہللاعتیلہنعےنیبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساکشتییکاؿاھچولںیکفیلکتیکوجاؿےکاہھترپیکچےنسیپیکفہجےس
زپ ےئگ ےھت آپ ےکاپس دنچ دیقی الےئ ےئگ وت فہ آپ ےک اپس احرض وہںیئ اکی دیقیآپ ےس امگن ںیلاتہک فہ ھچک رھگ ےک اکؾ
اکج رکدے نکیل آپ وک ںیہن داھکی وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع وک آےن یک فہج التبدی انچہچن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرامرےاپسرشتفی الےئہکمہ اےنپرتسبفں رپٹیلےکچےھتمہاےنھٹ ےگوتآپےنرفامایہکاینپہگجرپ ےٹیل روہسپآپ
آےئ افر رامرے درایمؿ ھٹیب ےئگ یتح ہک آپ ےک دقومں یک ڈنھٹک ںیم اےنپ ےنیس ںیم وسحمس رک راہ اھت آپ ےن رفامای ہک ای ںیم
ںیہمت اس زیچ ےس رتہبزیچ یک رطػ رامنہیئ ہن رکفں سج اک مت ےن وساؽ ایک ےہ بج مت دفونں اےنپ رتسبفں رپ اجؤ وت  88ابراحبسؿ
اہلل،ابر88ادمحلہلل8 9،ابراہللاربکزپوھہیمتدفونںےکےیلرتہبےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دسمد،ییحی،ہبعشینعم،مکح،انباوبیلیل،دسمد،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :و ١٣ب ٩ہظا ٦یظْکی ،اس٤اًی ١ب ٩ابزا٫ی ،٥جزیزی ،حرضت ابواٟورد ب ٩ث٤ا٣ہ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟو ِرد ٔبِ ٔ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة َٗا ََٗ ٢ا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي
 ١بِ ُ ٩صٔظَ ا ٕ ٦ا َِ ٟی ِظ ُ ٔ
ْک ُّی َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
ک ًَنِّي َو ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وکَاِ َ ٧ت أَ َح َّب أَصِٔ٠طٔ إَِٔ ٟیطٔ َوکَاِ َ ٧ت ً ٔ ِ٨ذٔی
َٔبِ ٔ ٩أَ ًِبُ َذ أَ ََ أ ُ َح ِّذث ُ َ
َّ
َح َصا َو َٗ َِّ ٤ت ا ِٟب َ ِی َت َحتَّي اَُِ َ ََّ ِت ث َٔیاب ُ َضا َوأَ ِو َٗ َذ ِت
ِقبَ ٔة َحتَّي أَثَّ َز ِت فٔي ٔ ِ َ ٧
َٓ َحز َِّت بٔاَّ ٟزحَي َحتَّي أَث َز ِت ب ٔ َی ٔذ َصا َو ِ
اس َت َ٘ ِت بٔا ِِ ٔ ٟ
ک ُ ٌّْض ٓ ََش٨َ ٌِ ٔ٤ا أَ ََّ ٪رٗٔی ّ٘ا أتُ َٔي بٔض ٔ ِ ٥إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َِ ٟو
ا ِِ ٔ ٟ٘ذ َر َحتَّي َدِ ٨َ ٔ ٛت ث َٔیاب ُ َضا َوأَ َػابَ َضا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

أَ َتیتٔ أَبَا ٔک ٓ ََشأ َ ِٟت ٔیطٔ َْاد ٔ ّ٣ا َیَ ٔ ِٜٔ
َف َج ٌَ ِت َٓ َِ َذا ًَ َِ ٠ی َ٨ا َوِ َ ٧ح ُ ٩فٔي َٟٔٔاً ٔ َ٨ا
ٔیک َٓأ َت ِت ُط ٓ ََو َج َذ ِت ً ٔ َِ ٨ذ ُظ ُح َّذاثّا ٓ ِ
ِ
َاس َت ِح َی ِت َ َ
َٓ َحََ ٠ص ً ٔ َِ ٨ذ َرأِس َٔضا َٓأ َ ِد ََِْ ٠ت َرأِ َس َضا فٔي أَ٠ِّ ٟا َٔ َح َی ّ
اَ ٪حا َجت ُٔک أَ ِٔ ٣ص إلٔ َي آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤ذ ٓ ََش ََ ٜت ِت
یضا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ک َ َ
ائ ٔ ٩ِ ٣أَب ٔ َ
َّ َّ
ِقبَ ٔة َحتَّي
ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َواہللٔ أ ُ َح ِّذث ُ َ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َجز َِّت ً ٔ ِ٨ذٔی بٔاَّ ٟزحَي َحتي أَث َز ِت فٔي یَ ٔذصَا َوا ِس َت َ٘ ِت بٔا ِِ ٔ ٟ
ی ٙأَ ِو
أَثَّ َز ِت فٔي ٔ ِ َ ٧
َحصَا َو ََ ٛش َح ِت ا ِٟب َ ِی َت َحتَّي اَُِ َ ََّ ِت ث َٔیاب ُ َضا َوأَ ِو َٗ َذ ِت ا ِِ ٔ ٟ٘ذ َر َحتَّي َدِ ٨َ ٔ ٛت ث َٔیاب ُ َضا َوبَ َ٨َ َِ ٠ا أَُ َّ ٧ط َٗ ِذ أَ َت َ
اک َرٗ ٔ ْ
ِک ٌَِ ٣ن َي َحذٔیثٔ ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜوأَ َت َّ٥
َْ َذ ُِْ ٠ُ٘ َٓ ٦ت ََ ٟضا َسٔ٠یطٔ َْاد ٔ ّ٣ا ٓ ََذ َ َ
وملم نب اشہؾ بسکرری ،اامسلیع نب اربامیہ  ،رجریی ،رضحت اوباولرد نب امثہم ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن انب
ادبعےسرفامایہکایکںیمےھجتاانپافہمطریضاہللاعتیلہنعتنبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکفاہعقایبؿہنرکفںافرافہمطوضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاےنپرھگفاولںںیمبسےسزایدہوبحمبںیھتافرریمےاپسںیھتریمیزفہجنبرک۔فہیکچالچای
رکیت ںیھت اہیں کتہک یکچ الچےن ےک اشنانت اؿ ےک اہوھتں رپ زپ ےئگ افر زیکشمہ ںیم اپین رھب یل ںیھت اہیں ہک اؿ یک رگدؿ ںیم
اشنانتزپےئگےھت۔افررھگیکافصیئافراھجڑفںیم یتگںیھتیتحہکاؿےکڑپکےرگدآولدوہاجےتافراہڈنیوچاہلرکیتںیھتیتح
ہک اؿ ےک ڑپکےایسہ افر ےلیم وہاجےت وت ےھجم اس یک فہج ےس رجن ففیلکت یتچنہپ سپ مہ ےن انس ہک دنچ الغؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک اپس الےئ ےئگ وت ںیم ےن افہمط ےس اہک ہک اکش مت اےنپ فادل ےک اپس اجؤ افر اؿ ےس اکی اخدؾ امگن الؤ ہک اہمتری
رضفرایتںیماکیفوہاجےئ انچہچنفہآپےکاپسآںیئآپےکاپسھچکوگتفگرکےنفاولںوکداھکیوتاںیہنرشؾوسحمسوہیئوس
فاسپولٹ آںیئ اےلگ رفز مہ اےنپ احلوفں ںیم ےھتآپ رامرےاپسرشتفی الےئ افر افہمط ےک رساہےن ھٹیب ےئگ وت اوہنں ےن اانپ
رساحلػےکادنررکایلاےنپفادلےسایحءرکےتوہےئ۔آپےنرفامایہکلکےھجتآؽدمحمےسایکاحتجیھت؟فہاخومشرہںیئگدف
رمہبت۔ وت ںیم ےن اہک دخا یک مسق ںیم آپ وک التبات وہں ای روسؽ اہلل کشیب ہی یکچ الچیت ںیہ ریمے رھگ ںیم اہیں کت ہک اؿ ےک
اہوھتںںیماشنانتزپ ےئگافر زیکشمہ ںیماپینرھبیت ںیہیتحہکاؿ یکرگدؿ رپاشنانت زپےئگافررھگ ںیماھجڑفاگلیت ںیہیتحہکاؿ
ےکڑپکےرگدآولدوہاجےتںیہافراہدنیوچاہلرپریتھکںیہاہیںکتاؿےکڑپکےےلیموہاجےتںیہافرںیمہہیاالطعیچنہپےہ
ہکآپےکاپسھچکالغؾایاخدؾآےئںیہوتںیمےناؿےساہکہکآپےساخدؾامگنںیلآےگاسہقبدحثییہایبؿیک۔
رافی  :وملمنباشہؾبسکرری،اامسلیعنباربامیھ،رجریی،رضحتاوباولردنبامثہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وسےتفتقاحبسؿاہللیکتلیضف
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حذیث 1627

راوی ً :باض ًََ٨یً ،بذا٠٤ٟک ،ب٤ً ٩زً ،بذٌٟزیز ب٣ ٩ح٤ذ ،یزیذ ب٫ ٩اد٣ ،ح٤ذ بٌٛ ٩ب َقاهہ ،طبث ب ٩ربیًٍَّ ،ي،

یذ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاد ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ٩
َّاض ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ْ
ِقه ِّٔی ًَ َِ ٩ط َبثٔ بِ ٔ ٩رٔبِع ٔ ٕٓي ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل ٩ِ ًَ ٦أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ا َِ ٟخَََ ٔ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٗا َ٢
ٌَِ ٛبٕ ا َِ ُ ٟ

َّ
آَخ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َِکتُ َضا ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
ًََّ ٔ ٌّي ٓ ََ٤ا َت َز ُِ ٛت ُضُ ٨ِ ٣ُ َّ٩ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُضَ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َِ ٟی ََ ٠ة ٔػ ِّٔي َن َٓإِِّٔي ذ َ ِ
َٓ ُ٘ ِ٠ت َُضا
ابعس ربنعی ،دبعاکلمل ،نب رمع ،دبعزعلسی نب دمحم ،سیدی نب اھد ،دمحم نب بعک رقاہظ ،ش نب رعیب ،یلع ،اس دنس ےس یھب اسہقب
دحثیوقنمؽےہاسںیمہیرفؼےہہکرضحتیلعےنرفامایہکبجےسںیمےناؿاملکتوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسانسےہںیماںیہنزپانھںیہنوھچڑاتوساےئگنجنیفصیکراتےک۔ےھجمآرخراتںیمایدآایوتزپھںیل۔
رافی  :ابعسربنعی،دبعاکلمل،نبرمع،دبعزعلسینبدمحم،سیدینباھد،دمحمنببعکرقاہظ،شنبرعیب،یلع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وسےتفتقاحبسؿاہللیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1628

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہً ،لاء ب ٩سائب ، ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

 ١بٔض ٔ َ٤ا َٗٔ٠ی ْ ١ی َُش ِّب ُح
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َْ ٢ؼ ََ ٠تا ٔ ٪أَ ِو َْ ََّ ٠تا ٔ ََ ٪یُ َحآ ُٔى ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ًَ ِب ْذ ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠إ ٔ ََّ َد َْ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ص َُ٤ا َی ٔشي َْ َو ََ ٩ِ ٣ی ٌِ َُ ٤

ْشا ٓ ََذَ ٔ ٟ
ٕ َو َْ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة فٔي ا ِٔ٤ٟیزَا َٔ ٪ویُ َََُِّٜ
ک َْ ُِ ٤ش َ
وَ ٪و ٔ٣ائ َ ْة بٔاَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪وأَ ِْ ٟ
ْشا َویُ َّ ِ ًَ ََُِّٜ
ْشا َویَ ِح َُ ٤ذ ًَ ِ ّ
فٔي دُبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ًَ ِ ّ
ٕ فٔي
أَ ِر َب ٌّا َوثَ ََلث ٔي َن إٔذَا أَ َْ َذ َِ ٣ـ َح ٌَ ُط َو َی ِح َُ ٤ذ ث َ ََلثّا َوث َ ََلث ٔي َن َوی َُش ِّب ُح ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن ٓ ََذَ ٔ ٟ
ک ٔ٣ائ َ ْة بٔاَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪وأَ ِْ ٟ
١
ٕ ص َُ٤ا َی ٔشي َْ َو ََ ٩ِ ٣ی ٌِ َُ ٤
ا ِٔ٤ٟیزَا ِٔ َ٘ ٠َ َٓ ٪ذ َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٌِ٘ ٔ ُذصَا ب ٔ َی ٔذظ ٔ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ِ
ِّ
بٔضٔ٤ا َٗٔ٠ی َْٗ ١ا َ ٢یَأتِ ٔي أَ َح َذ َُ ٥ِ ٛی ٌِنٔي َّ
ِک ُظ َحا َج ّة َٗ ِب َ ١أَ ِ٪
اٟظ ِی َل َ
َ
ا ٪فٔي َ٨َ ٣ا ٔ٣طٔ َٓیُ َ٨وِّ ُُ ٣ط َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ُ٘و َُ ٟط َویَأت ٔیطٔ فٔي َػ ََلتٔطٔ َٓ ُی َذ ُ
َی ُ٘وََ ٟضا

صفح نب رمع ،ہبعش ،اطعء نب اسبئ ، ، ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکدفںیتلصخ افراعدںیتایسیںیہہکومنمدنبہاؿیکافحتظںیہنرکات رگہیہکاہللاےستنجںیمدالخرفامےت
ںیہفہدفونںاعدںیتآاسؿںیہنکیلاؿرپلمعرکےنفاےلوھتڑےںیہ۔اکیہیہکرفضامنزےکدعبدسابراحبسؿاہلل،دسابر
ادمحل ہلل ،دس ابر اہلل اربک ےہک وت ہی زابؿ ےس ادا رکےن ںیم دؿ رھب ںیم  6:6وہںیئ۔ نکیل زیماؿ اامعؽ ںیم دنپرہ وس وہں یگ۔ افر
دفرسا ہی ہک وسےت فتق ابر 88اہلل اربک 88 ،ابر احبسؿ اہلل 89 ،ابر ادمحلہلل ےتہک ہی زابؿ ےس وت وس وہںیئ افر زیماؿ اامعؽ ںیم اکی
زہار وہں یگ۔ دبعاہلل نبرمعف رفامےت ںیہہک کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وکداھکیہک آپ اےنپاہھت رابرک رپ
اؿاحیبستتوکامشررفامےتےھتاحصہبےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپےکاراشدہکہیاعدںیتآاسؿںیہنکیل
اؿ رپ لمع رکےنفاےل وھتڑے ںیہ اک ایک بلطم ےہ؟ رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ بج وسےن ہ ات ےہ وتاطیشؿ آات ےہ افر اےس اؿ
املکتےکےنہکےسےلہپیہالسداتیےہافرامنزںیماطیشؿاسےکاپسآاتےہافراےسوکیئاکؾایددالداتیےہانچہچنفہاؿاملکت
ےکےنہکےسلبقیہالچاجاتےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اطعءنباسبئ،،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

وسےتفتقاحبسؿاہللیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1629

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩وہبً ،یاغ بً٘ ٩بہ ْرضميٓ ،ـ ١ب ٩حش ٩اٟـ٤زی

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَی ُ
رضم ٔ ُّي ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ َٔ ٩ح َش ٕ٩
َّاغ بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ا َِ ٟح ِ َ
َّ
اب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َسب ِ ّیا ٓ ََذ َص ِب ُت أََ٧ا
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی أَ َّ ٪ابِ َ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜأَ ِو ُؿ َبا ًَ َة ابِ َ٨ت َ ِي اٟزُّبَي َِ ٔ َح َّذثَ ُط ًَ ِ ٩إ ٔ ِح َذاص َُ٤ا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت أَ َػ َ

َوأ ُ ِْتٔي َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ َِ ٜوَ٧ا إَِٔ ٟیطٔ َ٣ا ِ َ ٧ح ُٔ ٓ ٩یطٔ َو َسأ َ ِ٨َ ٟا ُظ أَ ِ٪
َّ
َّ
َیأ ِ َُ ٣ز َ٨َ ٟا بٔظَ ِی ٕئ َّٔ ٩ِ ٣
َِک ٗٔؼَّ َة اَّ ٟت ِشبٔیحٔ َٗا ََ ًََّ ٢ي
اٟش ِب ٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠س َب ََ٘ َّ٩ُٜی َتامَي بَ ِذ ٕر ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ِک اِ ٨َّ ٟو َ٦
أَثَز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة َٕ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ادمحنباصحل،دبعاہلل نبفبہ،ایعشنبہبقعرضخیم،لضف نبنسح ارمضلی ےتہک ںیہہکانباؾ مکحایابضہع تنبازلریبںیمےس
یسکاکیےناؿےسایبؿایکہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسدنچدیقیآےئسپںیمافرریمینہبافہمطریضاہللہنع
روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ افر اینپ اکتفیل یک آپ ےس اکشتی یک افر آپ ےس وساؽ ایک ہک رامرے فا ےط
دیقویں ںیم ےس یسک اک مکح رفامںیئ (ہک ںیمہ وکیئ دیق وطبر اخدؾ لم اجےئ) روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ےس دب
ےکمیتیےچبتقبسےلےئگآےگاحیبستتاکہصحایبؿایکاسںیمرہامنزےکدعباکایبؿےہوسےتفتقاکںیہن۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ایعشنبہبقعرضخیم،لضفنبنسحارمضلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن
ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1630

راوی ٣ :شذد٫ ،یظ ،٥یٌَّي بً ٩لاء٤ً ،زوبً ٩اػ ،٥ابوہزیزہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أَبَا بَ ِْکٕ ِّ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥ی ٌَِّ َي بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ ًَ ٩
اٟؼ ِّذ َیَ ٙرض َٔي اہللُ ًَ ِ٨طُ
َّ
َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُ٣زِٔي بََٔ٤َ ٔ ٠ا ٕ
َاَط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق ًَا٥َ ٔ ٟ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ت أَُٗوُ ُٟض َّ٩إٔذَا أَ ِػ َب ِح ُت َوإٔذَا أَ َِ ٣ش ِی ُت َٗا َ ١ِ ُٗ ٢اُ ٠ٟض ََّ ٔ ٓ ٥

رش َّ
ا ِِ َِ ٟی ٔب َو َّ
رش َن ِٔ ٔسي َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
رشٔٛطٔ َٗا َ٢
اٟظ َضا َدة ٔ َربَّ کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َو َٔ٠٣ی َُ ٜط أَ ِط َض ُذ أَ ِ ََ ٪إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت أًَُوذُ ب ٔ َ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪و ٔ ِ
ک
َُِٗ ٠ضا إٔذَا أَ ِػ َب ِح َت َوإٔذَا أَ َِ ٣ش ِی َت َوإٔذَا أَ َْ ِذ َت َِ ٣ـ َح ٌَ َ
هتش
دسمد ،م ،یلعی نب اطعء ،رمعفنب اعمص ،اوبرہریہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی
ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامایہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےھجم ھچک املکت زپےنھ اک مکح رفامںیئ وج ںیم حبص ف اشؾ زپھ وکسں
لل َّ
ُ َ ئ
َ
ه
ل
ل
ْ
َ
ش
ش
ّ
َ
ُ
َ
ط ا ّ م ََو ِ
ب َأ ُع ُذ
آپ ےن رفامای ہک ہی اہک رکف۔ ا َّم َف ِ َ ر
ک ٍْ
ات َف َْال ْر ِ
ب ِّ
ض َعمِلَ الْع َْی ِب َفا َھا َد ِة َر َّ
ش َفمَلِی َک ُة َأ َھ ُدد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ ّل َأ ْ َ
بَ ْ
ن نِمْ َِّ ف ِشی َفَِّ ال َّس ْت َظا ِؿ َفرِشْکِ ِة۔ اخل اے اہلل آپ آامسونں افر زنیم ےک دیپارکےن فاےل ںیہ اعمل ابیغل فااہشلدة ،رہ زیچ
َِ
ےکربافر امکلںیہوگایہداتیوہںہکآپےکالعفہ وکیئ وبعمدںیہنںیماےنپسفنےکرشےسآپیکانپہاماتگنوہںافراطیشؿ
ےک رش ےس افر رشک ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں افر آپ ےن رفامای ہک ہی املکت حبص ویکتق افر بج اشؾ وہاجےئ افر بج رتسب رپ
ٹیلاجؤوتاہکرکف۔
هتش
رافی  :دسمد ،م،یلعینباطعء،رمعفنباعمص،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1631

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١و٫یب ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ٧بي ِکی ٥ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠
راوی :
ٰ

ا٪
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّذثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ور َوإٔذَا أَ َِ ٣سي َٗا ََّ ٢
َی ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ ِػ َبحَ َّ
ک
ک ُ ٤ُ َ ٧
ک اُ ٨ُّ ٟظ ُ
اُ ٠ٟض َّ ٥ب ٔ َ
وت َوإ ٔ َِ ٟی َ
ک ِ َ ٧ح َیا َوب ٔ َ
ک أَ َِ ٣ش ِی َ٨ا َوب ٔ َ
ک أَ ِػ َب ِح َ٨ا َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ب ٔ َ
ک اُ ٨ُّ ٟظو ُر
ک ُ ٤ُ َ ٧
وت َوإَِٔ ٟی َ
ک ِ َ ٧ح َیا َوب ٔ َ
أَ َِ ٣ش ِی َ٨ا َوب ٔ َ

ومیسنباامسلیع،فهیب،لیہس،،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپ
لل َّ
ه
َ لتُّ
ت
ب
ط
َ
ُ
م
ُ
َ
َ
ص
ْ
َ
َ
َلا و ُر۔اخل۔اےاہللمہےنآپےکانؾےکاسھتحبصیک
ن ُن ُ
ن ح ْ َیا َف ِ َ
نأ ْ َس ْت َیا َف ِ َ
نأ َ ح ْ َیا َف ِ َ
ےنرفامایہکا ّم ِ َ
ت َف ِإ ْ َ
افرآپےکانؾےساشؾیکافرآپےکانؾےسزدنہںیہافرآپےکانؾرپرمےتںیہافرآپیکرطػیہولانٹےہافربجاشؾ
وہوت ےہکاےاہللمہآپےکانؾےساشؾرکےتںیہافرآپےکانؾےسزدنہںیہافرآےکپانؾرپرمںیےگافرآپیکرطػیہ
ولانٹےہ۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،فهیب،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1632

ًبذاٟزح ٩٤بً ٩بذا٤ٟحیذ ،ہظا ٦بُ ٩ازب ٩ربیٌہٜ٣ ،حو ٢د٣ظقي
راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح٣ ،ح٤ذ ب ٩ابو ٓذیک،
ٰ
حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َذیِ ٕک َٗا َ ٢أَ ََََِِْٔي ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِ٤َ ٟحٔی ٔذ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ٔ ٩ا َِِ ٟازٔ بِ ٔ٩
یٌ َة ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٢ا ِّ
ٟذ َِ ٣ظق ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ح ٔي َن ی ُِؼبٔحُ أَ ِو
َرب ٔ َ
َّ
ُ
ُ
ک أََ ِ ٧ت اہللُ ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت َوأَ َّ٪
ک أََ َّ ٧
ک َو َجٔ٤ی ٍَ َْ َِ ٔ ٘٠
ک َو َََ ٣لئَٔ َٜت َ
رع ٔط َ
یُ ِٔ ٤سي اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أَ ِػ َب ِح ُت أ ِطض ٔ ُذ َک َوأ ِطض ٔ ُذ َح ََ ٠َ ٤ة َ ِ

ک أَ ًِ َت َ ٙاہللُ ُربُ ٌَ ُط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ٓ َََٗ ٩ِ ٤اََ ٟضا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ًِ َت َ ٙاہللُ ن ِٔؼ َٔ ُط َو ََٗ ٩ِ ٣اََ ٟضا ثَ ََلثّا أَ ًِ َت َ ٙاہللُ
َُ ٣ح َّّ ٤ذا ًَ ِب ُذ َک َو َر ُسوَ ُٟ

ثَ ََلثَ َة أَ ِربَأًطٔ َٓإ ٔ َِٗ ٪اََ ٟضا أَ ِر َب ٌّا أَ ًِ َت َ٘ ُط اہللُ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

ادمحنباصحل،دمحمنباوبدفکی،دبعارلنٰمحنبدبعادیجمل،اشہؾنباغزنبرہعیب،وحکمؽدیقشمرضحتاسننبامکلےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشےنحبصافراشؾےکفتقہیاملکتےہکاےاہللںیمےنحبصیکںیموگایہ
داتیوہںافرآپےکرعشےکاحلمرفےتشافرآپےکاسرےرفےتشافرامتؾولخماقتوگایہد یتںیہہککشیبآپیہاہللںیہ
آےکپ العفہ وکیئ وبعمد ںیہن افر ہی ہک دمحم آپ ےک دنبے افر روسؽ ںیہ وت اہلل اس ےک وچاھتیئ ہصح وک آگ ےس آزاد رکدےتی ںیہ
سجےن اؿاملکتوکدفرمہبتاہکاہللاسےکفصنوکآگےسآزادرکدےتیںیہافرسجےننیترمہبتاہکاےکسنیتوصحںوکافر
سجےناچررمہبتاہکاسوکوپراآزادرکدےتیںیہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دمحمنباوبدفکی،دبعارلنٰمحنبدبعادیجمل،اشہؾنباغزنبرہعیب،وحکمؽدیقشمرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1633

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ ،وٟیذب ٩ثٌ٠بہ كائي ،اب ٩بزیذہ ،حرضت ًبذاہلل ب ٩بزیذہ اپ٨ے واٟذ حرضت بزیذہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ َُ ٩ث ٌََِ ٠ب َة َّ
اٟلائ ُّٔي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َذ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ح ٔي َن ی ُِؼبٔحُ أَ ِو ح ٔي َن یُ ِٔ ٤سي َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت َربِّي ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت َْ ََ ِ٘ ٠تنٔي َوأََ٧ا ًَ ِب ُذ َک َوأََ٧ا ًََّ َي ًَ ِض ٔذ َک
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
ُوب إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت
اس َت َل ٌِ ُت أًَُوذُ ب ٔ َ
َو َو ًِذ َٔک َ٣ا ِ
رف اٟذُّ َ ٧
ِرف لٔي إُٔ َّ ٧ط ََ َی ِِ ٔ ُ
رش َ٣ا َػ َُ ٌِ ٨ت أَبُو ُئ بٔ٤َ ٌِ ٔ ٨ت َٔک َوأَبُو ُئ ب ٔ َذٔ ِ ٧بي َٓاُ ٔ ِ
ات ٔ ٩ِ ٣یَ ِو ٔ٣طٔ أَ ِو َِٔ ٟ ٩ِ ٣ی َ٠تٔطٔ َد َْ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
ٓ َََ ٤

ادمحنبویسن،زریہ،فدیلنب  ہبلععایئ،انبربدیہ،،رضحتدبعاہللنبربدیہاےنپفادل رضحتربدیہ ےسرفاتی رکےتںیہہک یبن

رکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجصخشےنحبصایاشؾوکہیاملکتےہکاےاہللآپریمےربںیہآپےکالعفہوکیئ
وبعمدںیہنآپےنےھجمدیپاایکافرںیمآپاکدنبہوہںافرآپےکدہعرپاقمئوہںافرآپےکفدعہرپاقمئوہںاینپعاتقےک
وماقف۔ںیمآپیکانپہاماتگن وہںاسزیچےکرشےسےسجںیمےنایکےہںیمآپیکوتمعنںافراےنپانگوہںاکارتعاػرکاتوہں
سپآپریمیرفغمترفامدےیجی۔کشیبآپےکالعفہوکیئانگوہںوکاعمػںیہنرکاتکسافراسرفزایاسراتوجرمایگتنجںیم
دالخوہاگ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،فدیلنب ہبلععایئ،انبربدیہ،رضحتدبعاہللنبربدیہاےنپفادلرضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1634

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩یزیذ
راوی  :وہب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ٣ ،ح٤ذ بٗ ٩ذا٣ہ ب ٩اًين ،جزیز ،حش ٩بً ،٩بیذاہلل ،ابزاب ٩سویذ،
ٰ
حرضت ًبذاہلل ب٣ ٩شٌود رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ٧بي ِکی ٥ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ َِْ ٩إ ٔ ٟذ ح و َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُُ ٗ ٩ذا ََ ٣ة بِ ٔ ٩أَ ًِي َ َن َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ ِ٩
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢إٔذَا أَ َِ ٣سي أَ َِ ٣ش ِی َ٨ا
إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ا ٪إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُُ ٩س َویِ ٕذ َی ُ٘و ُ٢
َوأَ َِ ٣سي ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک ِهَّلِل ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
رشی َ
اَ ٪ی ُ٘و ُ ٢ک َ َ
ک َُ ٟط َزا َد فٔي َحذٔیثٔ َجزٔیز ٕ َوأَ َّ٣ا ُزبَ ِی ْذ ک َ َ
ک َْي ِ ََ َ٣ا فٔي َص ٔذظ ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة َو َْي ِ ََ
یک َٟطُ َٟطُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤ذ َوص َُو ًََّ َي کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗذ ْٔیز َر ِّب أَ ِسأََ ُٟ
رش َ
رش َ٣ا فٔي َص ٔذظ ٔ َّ
اِ ٠ٟی َ٠ةٔ َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
رف
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١و ُٔ ٩ِ ٣سو ٔ
ئ ا ِل ٔٔ َََٜأَ ِو ا ِلٔ ِ ُٜ
رش َ٣ا َب ٌِ َذ َصا َر ِّب أًَُوذُ ب ٔ َ
َ٣ا َب ٌِ َذ َصا َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ِهَّلِل َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
اب فٔي ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٕ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٕ
ک أَی ِّـا أَ ِػ َب ِح َ٨ا َوأَ ِػ َبحَ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اب فٔي ا َِ ٔ َََِ٘ ٟوإٔذَا أَ ِػ َبحَ َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َر ِّب أَ ًُوذُ ب ٔ َ

رف
َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ َٗا َُ ٩ِ ٣ٔ ٢سو ٔ
ِک ُسو َئ ا ِلٔ ِ ُٜ
ئ ا ِل َٔ ٔ َََٜو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

فبہنبہیقب،اخدل،دمحمنب دقاہمنبا نی ،رجری،نسح نب،دیبعاہلل،اربانبوسدی ،دبعارلنٰمحنبسیدیرضحت دبعاہللنبوعسمد
ریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپاشؾےکفتقہیاملکتےہک۔ َأمْ َشی َأمْ َس ْت َیا َف َأمْ َشی

لْ
ِنلَ ُة
ََّ َف ْ َ د
ِنلَ ُة۔رجریےناسدحثیںیماینپرفاتیںیمہیااضہفایکےہ۔ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ََّ َف ْ َ د
کََِّ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
حـُ َلَ َ
حـُ َلَ َ
ا مُ ْل ُ
َ ُ َ ئ
لْ
لْ
شدَق ٌِنر۔اخل۔مہےناشؾیکافرامتؾ تنطلسےناہللےکےیلافرامتؾرعتفیاہلل ےکےیلےہافر
ک ٍْ
ه َلَع ّ ِ
ک َفلَ ُةا جَمْ ُدد َف ُ َ
لَ ُةا مُ ْل ُ
فہرہزیچرپاقدرےہاےرپفرداگرںیمآجیکراتیکرہریخاکوساؽرکاتوہںافرآپیکانپہاماتگنوہںآجیکراتےکرہرشےس

افر اس ےک دعب یک راوتں ےک رش ےس۔ اے ریمے رپفرداگر ںیم آپ یک انپہ اماتگن وہں یتسس ےس دبرتنی رفک ےس (انرکشی ےس)
اےریمےربںیمآپیکانپہاماتگنوہںآگےکذعابےسافرربقےکذعابےسافربجحبصوہیتوتہیاملکتےتہک۔ َأ ْط َبح ْ َیا

ف َأ ْ َ َ ل ْ
ک ََِِّ۔ اخل۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک ہبعش ےن نع ہملس نب کہیل نع اربامیہ نب وسدی رفاتی ایک ےہ
َ
ْص ا مُ ْل ُ
اوہنںےنؤسارفکلےسانپہاکذرکایکےہ۔

رافی  :فبہ نب ہیقب ،اخدل ،دمحم نب دقاہم نب ا نی ،رجری ،نسح نب ،دیبعاہلل ،اربانب وسدی ،دبعارلنٰمح نب سیدی رضحت دبعاہلل
نبوعسمدریضاہللاعتیلہنعیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1635

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابوً٘ی ،١ساب ٙب٧ ٩اجیہ ،ابوسَل٦

ا ٪فٔي َِ ٣شحٔذٔ ح َِٔ ٤ؽ ٓ ََ٤زَّ بٔطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ٘ ٔ ٕ
یَ ٩ِ ًَ ١ساب ٔ ٔ ٙبِ َٔ٧ ٩ا ٔج َی َة ًَ ِ ٩أَبٔي َس ََّل ٕ ٦أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َر ُج َْ٘ َٓ ١اُٟوا َص َذا َْ َذ َ ٦أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ح ِّذثِنٔي ب ٔ َحذ ٕ
ٔیث َسَ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ

ک َوبَ ِی َُ ٨ط اِّ ٟز َجا َُٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢إٔذَا أَ ِػ َبحَ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ َت َذا َو ُِ ٟط بَ ِی ََ ٨

اَ ٪حً٘ا ًََّ َي اہللٔ أَ ِ ٪یُ ِزؿ َٔی ُط
َوإٔذَا أَ َِ ٣سي َرؿٔی َ٨ا بٔاہللٔ َربًا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦دٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤ذ َر ُس ّوَ إ ٔ ََّ ک َ َ
صفح نبرمع ،ہبعش ،اوبلیقع،اسقب نب انہیج ،اوبالسؾ ےس رفاتی رکےت ںیہہکفہ صمح یک دجسم ںیم ےھت اکی صخش ذگرا ولوگں
ےناہکہییبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاخدؾںیہفہاؿیکرطػڑھکےوہےئگافراہکہکےھجموکیئدحثیایسیالتبںیئوجآپ
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس وہ افر آپ ےک افر وضحر ےک درایمؿ وکیئ فاہطس ہن وہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہل فملسوک ہیرفامےتوہےئ انس ہک سجصخش ےن حبصافراشؾ ےکفتقہیاہک۔ َر ِصت َیا ِث َِّ
َ َر ًّث َف ِث ْ ِٔل ْ َ
َل ِؾ ِد ًن
ِت
َف مُجَمَّ ٍدد َر ً
وُسل۔اخلاہللاعتیلرپاساکقحہیےہہکاےسرایضرکدے۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوبلیقع،اسقبنبانہیج،اوبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1636

ًبذاٟزح ،٩٤حرضت ًبذاہلل ب٨ُ ٩ا٦
راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟح ،یحیي ب ٩حشا ،٪اس٤اًی ،١س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ربیٌہ ب ٩ابو
ٰ
اٟبیاضي

یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اَ ٪وإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩ح َّش َ
َ َٗ ١اَ َح َّذث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢رب ٔ َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٨َّ َُ ٩ا ٕ ٦ا ِٟب َ َیاضٔ ِّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ح ٔي َن ی ُِؼب ٔ ُح

اٟظ ِ ُ َ
ْک یَ ِو ٔ٣طٔ َو ََٗ ٩ِ ٣ا َ٢
ک ُّ
ک َو ِح َذ َک ََ َ ٔ
ک ا َِ ٟح ُِ ٤ذ َو ََ ٟ
ک َٓ ََ ٠
ک ََ ٟ
رشی َ
اُ ٠َّ ٟض َّ٣َ ٥ا أَ ِػ َبحَ بٔي ٔ ٩ِ ٣ن ٌِٔ َٕ ٤ة ََٓ ٨ِ ٔ٤
ْک َٓ َ٘ ِذ أ َّدی ُط ِ َ
َ
ْک َِ ٟی َ٠تٔطٔ
ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک ح ٔي َن یُ ِٔ ٤سي َٓ َ٘ ِذ أ َّدی ُط ِ َ
ادمح نب اصحل ،ییحی نب اسحؿ ،اامسلیع ،امیلسؿ نب البؽ ،رہعیب نب اوب دبعارلنٰمح ،رضحت دبعاہلل نب انغؾ اایبلیض ےس رفاتی
لل َّ
ه
َ
ْ
ف
رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشےنحبصوکہیاملکتےہکا ُ َّم َم َأ َ َ
ک َل
ْک َف ْ َ د
ح َ
ْص ِننِمْبِعْمَ ٍة ِمی َ

کالْجَمْ ُدد َف ََ
اُّ۔اخل۔اےاہللنجوتمعنںےکاسھتریمیحبصوہیئےہفہبسآپیکاطعرکدہںیہآپاہنتفدحہ
َل ُّ ْ ُ ر
ِن َ َ
َلف َ َل َ
َ َ
الرشکیںیہآپیہےکےیلرعتفیےہافرآپیہےکےیلرکشےہوت ےکشاسےناسدؿاکرکشادارکدایافرسجےناشؾ
وکہیاملکتےہکاسےناسراتاکرکشادارکدای۔
رافی  :ادمحنباصحل،ییحینباسحؿ،اامسلیع،امیلسؿنبالبؽ،رہعیبنباوبدبعارلنٰمح،رضحتدبعاہللنبانغؾاایبلیض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1637

٣وسي بخَّي ،وٛیًٍ ،ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،اب٤٧ ٩يًَ ،بادہ ب٣ ٩شٓ ٥٠زاری ،جبيَ ب ٩ابوس٠امی ٪ب ٩حرضت
راوی  :یحیي بٰ ٩
جبيَ ب ٩ابوس٤٠ا ٪ب ٩جبيَ ب٣ ٩لٌ٥

وسي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي َِ ٕ َٗ َاَ َح َّذث َ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا یَ ِحیَي بِ َُ ٣ُ ٩

ًُ َبا َدةُ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ُِ ٩ج َبي َِ ٔبِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و َُ ٥َِ ٟ ٢یَ ٩ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ
ت ح ٔي َن یُ ِٔ ٤سي َوح ٔي َن ی ُِؼب ٔ ُح َّ
ئ َّ
َخة ٔ
اٟذ ًَ َوا ٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َذ َُ َص ُؤ ََ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أَ ِسأََ ُٟ
ک ا ٌَِ ٟآ َٔی َة فٔي ُّ
اٟذَ ِ ٧یا َو ِاْل ٔ َ
ای َوأَصَِّٔي َو َ٣الٔي َّ
َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِستَُِ ًَ ِو َرت ٔي َو َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُِ ًَ ٪و َرات ٔي َوآ َٔ ٩ِ ٣ر ِو ًَات ٔي
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أَ ِسأََ ُٟ
ک ا َِِ ٌَٔ ٟو َوا ٌَِ ٟآ َٔی َة فٔي دٔینٔي َودَُ ِ ٧ی َ

َّ
ک أَ ِ ٪أُُِ َتا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ت ِحتٔي َٗا َ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِحَٔوِ نٔي ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن َی َذ َّی َو ٔ٠ِ َْ ٩ِ ٣ف ٔي َو ًَ ِ ٩یَٔ٤ینٔي َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤الٔي َو َِٔ ٓ ٩ِ ٣وقٔي َوأًَُوذُ بٔ ٌَوَ َ٤تٔ َ
ٕ
أَبُو َدا ُود َٗا ََ ٢ؤٛی ٍْ َی ٌِنٔي ا َِ ٟخ ِش َ

ییحی نب ومٰیس یلخب ،فعیک ،امثعؿ نب اوبہبیش ،انب ریمن ،ابعدہ نب ملسم زفاری ،ریبج نب اوبامیلسؿ نب رضحت ریبج نب اوباملسؿ نب
ریبجنبمعطمےتہک ںیہہکںیم ےنرضحتانبرمعریضاہلل اعتیلہنعوکہیرفامےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس حبص
لل َّ
ه
ّ
ُ
َ
اْلفِی َة ِفا ُّ
خ ِةاخل۔ اےاہلل ںیم آپ ےسوفع افر اعتیفاکوساؽ
دل ْ َن َف ْٓال ِ َر
افراشؾوک ہیداعںیئیھبک ہن وھچڑےت۔ا ّم ِإ ِن َأ ْسَکُلَ ْ َ َ

رکاتوہںاےنپدنی ںیماینپ داین ںیماےنپ رھگفاولں ںیمافر اےنپ امؽ ںیماےاہللریمی رہاپھچےنفایلزیچوکاپھچدے افرریمے
بلق وک امومؿرکدے۔ اے اہلل ریمی افحتظ رفاماسےنم ےس ریمے ےھچیپ ےس داںیئ ےس ابںیئ ےس افر افرپ ےس افر ںیم آپ یک
تمظعیکانپہڑکپاتوہںہکےچینےسالہکایکاجؤں۔فعیک(رافی)ےتہکںیہہکاسےسرماددانسنھےہ۔
رافی  :ییحی نب ومٰیس یلخب ،فعیک ،امثعؿ نب اوبہبیش ،انب ریمن ،ابعدہ نب ملسم زفاری ،ریبج نب اوبامیلسؿ نب رضحت ریبج نب
اوباملسؿنبریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1638

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩وہب٤ً ،زو ،ساَ ٥ٟفاءً ،بذاٟح٤یذ ٣ولي بني ہاط٥

رفا َئ َح َّذثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َذ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔذ َِ ٣ول َي بَنٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِْ ٤زو أَ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا ا َِّ َ ٟ
َصا ٔط َٕ ٥ح َّذثَ ُط أَ َّ ٪أ ُ َُّ ٣ط َح َّذثَ ِت ُط َوکَاِ َ ٧ت َت ِخذ َُٔ ٦ب ٌِ َف بَ َ٨ا ٔ
ت أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ابِ ََ ٨ة أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤ذظ ٔ ََ ُٗ َّو َة إ ٔ ََّ
ا ٪ی ٌَُ َِّ ٤ُ ٠ضا ٓ ََی ُ٘و ُُٗ ٢ولٔي ح ٔي َن ُت ِؼب ٔ ٔحي َن ُس ِب َح َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّذث َ ِت َضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪و َ٣ا َ ٥َِ ٟیظَ أ ِ َ ٥ِ ٟیََٓ ٩ِ ُٜإُٔ َّ ٧ط ََٗ ٩ِ ٣ا َُ ٟض َّ٩ح ٔي َن ی ُِؼب ٔ ُح ُحٔ َٔى َحتَّي یُ ِٔ ٤س َي َو ََٗ ٩ِ ٣ا َُ ٟض َّ٩ح ٔي َن یُ ِٔ ٤سي ُحٔ َٔى
بٔاہللٔ َ٣ا َطا َئ اہللُ ک َ َ
َحتَّي ی ُِؼبٔحَ
ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف ،اسمل رفاء ،دبعادیمحل ومیل ینباہمش ےتہک ںیہ ہک اؿ ےس اؿ یکفادلہ ےن وج روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہلفملسیکضعبانبتیکدختمایک رکیتںیھتایبؿ ایکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس یکاکیاصزبحادیےنایبؿ ایک
ت
ََّ
ََّ َف ِجَمْ ِ ددـِ َلوُقَّ َة ِإ َّل ِث ِ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساںیہنہیاملکت اھکسےتافررفامےتہکبجوت حبص رکےوت ہہک ُش ْبحَا َؿا ِ
اخل۔اہللاپکںیہافراسیکرعتفیےکاسھت(حبصرکات\ رکیتوہں)اہللےکالعفہیسکںیمعاتقںیہنوجاہللےناچاہفہوہاافر وج

فہ ںیہن اچےہ اگ ںیہن وہاگ ،ںیم اجاتن وہں ہک اہلل اعتیل ملع ےک اابتعر ےس رہ زیچ اک ااحہط ےیک وہےئ ںیہ رہ زیچ ےک ابرے ںیم اجےتن
ںیہاس ےیلوجاؿوک حبصےکفتقزپاتھ ےہاشؾکتاسیکرہمسقےکرشفر ےس افحتظیکاجیتےہافروجاؿاملکتوکاشؾ ےک
فتقےہکحبصکتاسیکرہمسقےکرشفرےس)افحتظیکاجیتےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمعف،اسملرفاء،دبعادیمحلومیلینباہمش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1639

ًبذاٟزح ٩٤بی٤٠اِي،
راوی  :اح٤ذ ب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہبٟ ،یث ،سٌیذ ب ٩بظيَ بخاری٣ ،ح٤ذ ب٩
ٰ
ربیٍ اب ٩بی٤٠اِي ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذأِي َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ح و َح َّذث َ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ََََِِْٔي َّ
اِ ٠ٟی ُث
ُّ

ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕ ا٨َّ ٟحَّار ِّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٟب َ ِی٤ََ ٠اِ ٔ ِّي َٗا َ ٢اَّ ٟزبٔی ٍُ ابِ ُ ٩ا ِٟب َ ِی٤ََ ٠اِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و٪
ًَبَّا ٕ
وَ ٪وح ٔي َن ُت ِؼب ٔ ُح َ
ا ٪اہللٔ ح ٔي َن تُ ُِ ٤ش َ
ض ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ح ٔي َن ی ُِؼبٔحُ ٓ َُش ِب َح َ

َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤ذ فٔي َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ک َو َ٩ِ ٣
ت َواْلِ َ ِر ٔ
و ٪أَ ِد َر َک َ٣ا َٓا َتطُ فٔي یَ ِو ٔ٣طٔ ذََ ٔ ٟ
و ٪إلٔ َي َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ْخ ُج َ
ق َو ًَ ٔظ ًیا َوح ٔي َن تُوِ ضٔزُ َ
ک تُ ِ َ
َٗا َُ ٟض َّ٩ح ٔي َن یُ ِٔ ٤سي أَ ِد َر َک َ٣ا َٓا َت ُط فٔي َِ ٟی َ٠تٔطٔ َٗا َ ٢اَّ ٟزبٔی ٍُ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ
ادمحنبدیعسہداین،رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ثیل،دیعسنبس ریاخبری،دمحمنبدبعارلنٰمحنیلماین،رعیبانبنیلماین،رضحتانب
ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن حبص ےک فتق ہی املکت ےہک۔
ؼَص ِ بُ ْع
ََّ ِح ُتمْصُو َؿف ِحبُ ْصبِح ُو َؿفلَةالْجَمْ ُدد ِفال َّش
فَصب
م
َککِلَ ُ ْ
َ
ْ
ِ
وُجؿکت۔وتاسرفزوج
فؿ۔ےس َ َ د
ف
ا
ِی
ف
ض
ر
ال
ف
ات
َو
ً
ِ
ير َ َ
ح ھ ِ ُ رر َ
َ ُ
َ َ ْ َ ّ َ َ
َ َ
ُ ْ حَا َؿا ِ َ
ا س ےک وثاب ےک اامعؽ وفت وہےئگ اؿ اک وثاب اپےل اگ افر سج ےن اؿ آایت وک اشؾ وک زپاھ وت اس رات وج اامعؽ وثاب وفت

رکدےاگاساکوثاباپےلاگ۔
رافی  :ادمح نب دیعس ہداین ،رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،ثیل ،دیعس نب س ری اخبری ،دمحم نب دبعارلنٰمح نیلماین ،رعیب انب نیلماین،
رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1640

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،و٫یب ،سہی ،١اب ٩ابوًائع ،ح٤اد ،حرضت ابوًیاغ رسو ٢اہلل ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ
راوی :
ٰ
وس٥٠

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َو ُو َص ِی ْب ِ َ ٧ح َو ُظ ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ًَائ ٕٔع َو َٗا ََ ٢ح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ک َو َُ ٟط
ًَیَّا ٕ
ک َٟطُ َٟطُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
غ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢إٔذَا أَ ِػ َبحَ ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ ََ َ ٔ
رشی َ
ْش َس ِّیئَا ٕ
ْش َح َش َ٨ا ٕ
ت
ا َِ ٟح ُِ ٤ذ َوص َُو ًََّ َي کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗذ ْٔیز ک َ َ
ت َوحُ َّم ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ُ
اُ َٟ ٪ط ً ِٔذ ََ ٢ر َٗ َب ٕة َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟذ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١و ُٛت َٔب َُ ٟط ًَ ِ ُ
رحزٕ َّٔ ٩ِ ٣
ْش َد َر َجا ٕ
ک َحتَّي ی ُِؼبٔحَ َٗا َ٢
 ١ذََ ٔ ٟ
اَٟ ٪طُ ِٔ ٣ث ُ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪حتَّي یُ ِٔ ٤س َي َوإ ٔ َِٗ ٪اََ ٟضا إٔذَا أَ َِ ٣سي ک َ َ
ت َوک َ َ
ا ٪فٔي ٔ ِ
َو ُرٓ ٔ ٍَ َُ ٟط ًَ ِ ُ

غ یُ َح ِّذ ُث
َفأَی َر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی یَ َزی ا٨َّ ٟائ ٔ َُ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا ًَیَّا ٕ
فٔي َحذٔیثٔ َح َّ٤اد ٕ َ َ
رف ًَ ِ٩
وسي اٟزَّ ِ٣ع ٔ ُّي َو ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َٗا ََ ٢ػ َذ َ ٚأَبُو ًَیَّا ٕ
ًَ َِ ٨
غ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رف َو َُ ٣
ُس َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩ائ ٕٔع
ومیسنباامسلیع،امحد،فهیب،لیہس،،انباوباعشئ،امحد،رضحتاوبایعشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےت
َ ُ َ ئ
لْ
لْ
ج
َ
َ
ُ
م
شدَق ٌِنر۔
لَع
ه
ف
د
د
ََّ َف ْ َ د
ںیہہکآپےنرفامایہکسجےنحبصےکفتقہیاملکتےہک َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ک ٍْ
ِّ
ک َفلَ ُةا ْ ُ َ َ
ح ُـ َلَ َ
ِنلَ ُةلَ ُةا مُ ْل ُ
وت اےس رضحت اامسلیع یک افالد ںیم ےس اکی رگدؿ آزاد رکےن ےک ربارب وثاب ےلم اگ افر دس ایکینں اس ےک ےیل یھکل اجںیئ یگ

افردسرباایئ ںاس ےکانہم اامعؽےس اٹمدیاجںیئیگدسدراجتاس ےکدنلبرکدےیئاجںیئےگ افرفہاطیشؿ ےس افحتظںیم
رےہاگاشؾکت۔امحدےناینپرفاتیںیمرفامایہکاکیصخشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوخابںیمزایرتیکوتآپ
ےساہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآ ہلفملساوبایعشآپیکرطػةسنرکےکالفںالفںدحثیایبؿرکاتوہںآپےنرفامایہک
اوبایعشےنچساہکاامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکاامسلیعنبرفعجافرومٰیسزیعمافردبعاہللنبرفعجےننعلیہسنع
اہیبنعاعہشئریضاہللاعتیلہنعےکرطقیےسایبؿایکےہ۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امحد،فهیب،لیہس،انباوباعشئ،امحد،رضحتاوبایعشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1641

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩حشا ،٪حاًث ب٩
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابونرض د٣ظقي٣ ،ح٤ذ ب ٩طٌیب ،ابوسٌیذ ٓ٠شلیني،
ٰ
٣ش٣ ،٥٠ش ٥٠ب ٩اٟحارث اٟتیَّم

رض ِّ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو َسٌٔی ٕذ ا َِِ ٠ٔٔ ٟش ٔلینٔ ُّي ًَ ِب ُذ
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
یَّم ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠أَُ َّ ٧ط أَ َِْ َ ََ ُظ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ُِ ٣ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩ح َّش َ
رس إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا ا ِن َصٓ َِت َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٓ ُ٘ َِّ ١
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ٔجزِٔي ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ
ک إٔذَا َُِٗ ٠ت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط أَ َ َّ
ت َٓإَٔ َّ ٧
َ
َک ٔج َو ْار
ک ُٛت َٔب َ ٟ
ک إ ٔ َِّ ٣ٔ ٪ت فٔي َی ِو َٔ ٣
ک َٓإَٔ َّ ٧
اٟؼ ِبحَ َٓ ُ٘ َِ َٛ ١ذَ ٔ ٟ
ک ُٛت َٔب ََ ٟ
ک ث ُ ََّّ ٣ٔ ٥ت فٔي َِ ٟی َ٠تٔ َ
ذََ ٔ ٟ
ک ٔج َو ْار َٔ ٨ِ ٣ضا َوإ ٔذَا َػ َِّ ٠ی َت ُّ

رس َصا إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٨َ َٓ ٥َ ٠ح َُ٧ ٩خ ُُّؽ ب ٔ َضا إ ٔ ِْ َوا٨َ َ ٧ا
َٔ ٨ِ ٣ضا أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو َسٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ َ َّ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبرضن دیقشم ،دمحم نب بیعش ،اوبدیعس ینیطسلف ،دبعارلنٰمح نب اسحؿ ،احثع نب ملسم ،ملسم نب ااحلرث ایمیتل
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ابر اؿ ےس رسوگیش ںیم رفامای ہک بج امنز رغمب ےس افرغ وہ وت

لل َّ
ه
ُ
است رمہبت ہی داع زپاھ رکف ا َّم َأرِج ِْن نِمْ َّ
ال ِر۔ اس ےیل ہک ارگ وت اؿ وک زپھ رک اس رات ںیم رم ایگ وت ریتے منہج یک آگ ےس
اجنتیھکلاجےئیگ افرحبصیکامنزےسافرغوہرک یھب یہیاملکتےہکہکارگوت اس دؿرم ایگوتآگ ےسالخیص ریتےےیلیھکل
لف ل
اجےئ یگ۔ اامؾ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبدیعس ا صظتبی ےن احرث نب ملسم ےک وحاہل ےس ےھجم التبای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسہیابتمہےسرسوگیشںیمرفامیئوتہیابتیہرامرےاخدناؿےکاسھتاخصےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبرضندیقشم،دمحمنببیعش،اوبدیعسینیطسلف،دبعارلنٰمحنباسحؿ،احثعنبملسم،ملسمنبااحلرث
ایمیتل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1642

ًبذاٟزح ٩٤ب٩
راوی ٤ً :زوبً ٩ث٤ا ٪ح٤صي٣ ،ؤ ١٣بٓ ٩ـ ١رحاِيًَّ ،ي ب ٩سہ ١رَّ٣ي٣ ،ح٤ذ ب٣ ٩ؼفي ح٤صي ،وٟیذ،
ٰ
حشا٨ٛ ٪اِي٣ ،ش ٥٠ب ٩حارث ب٣ ٩ش ٥٠ت٤یَّم،

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
َحاِ ٔ ُّي َو ًََّ ٔ ُّي بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي
ا ٪ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َو َُ ٣ؤ َُّ ٣
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َّ َ
َّ
یَّم ًَ ِ٩
َٗاُٟوا َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩ح َّش َ
ا ٪ا ِل ٔ٨َ ٜاِ ٔ ُّي َٗا ََ ٢حذثنٔي ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠اٟتُّ ٔ ٔ٤
أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ ٧ ٢ح َو ُظ إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ ٔج َو ْار َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ ََّ أَُ َّ ٧ط َٗا َٔ ٓ ٢یض ٔ َ٤ا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَُ َ ِّ ٥َ ٠أَ َح ّذا َٗا َُّ ٔ ًََّ ٢ي بِ ُ٩
رسیَّ ٕة َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َ٨َ ِِ ٠ا ا َِ َِ ٤ُ ٟار
َس ِض ٕٔ ٓ ١یطٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّذثَ ُط َو َٗا ٌَّ ٔ ًََّ ٢ي َوابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي َب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َ ٔ
َّ
َحزُوا َٓ َ٘اُٟو َصا ٓ َََل َ٣نٔي
ِ
َفسٔي ٓ ََش َب ِ٘ ُت أَ ِػ َحابٔي َو َتَ٘٠أِي ا َِ ٟح ُّي بٔاٟزَّٔ٧ي ٔن َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟض ُِٗ ٥وُٟوا ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ اہللُ َو ِح َذ ُظ تُ ِ َ
اس َت ِح َث ِث ُت َ َ
رح ِ٣ت َ َ٨ا ا َِ ٔ ٨َِ ٟیَ ٤ة َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔذ ِ٨َ ٣ا ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َََُِْو ُظ ب ٔ َّأ ٟذی َػ َُ ٌِ ٨ت ٓ ََذ ًَأِي
أَ ِػ َحابٔي َو َٗاُٟوا َ َ
یت
ک ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١إ ٔ ِن َشا ُٕ ٨ِ ٣ٔ ٪ض َِ َٛ ٥ذا َو ََ ٛذا َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤أََ٧ا َن ٔش ُ
َٓ َح َّش َ ٩لٔي َ٣ا َػ َُ ٌِ ٨ت َو َٗا َ ٢أَ َ٣ا إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِذ ََ ٛت َب ََ ٟ

َّ
َک بٔا َِ ٟو َػاة ٔ َب ٌِذٔی َٗا ََ ١َ ٌََ َٔٓ ٢و َْ َت ََِ ٠ًَ ٥یطٔ ٓ ََذٓ ٌََ ُط
اب ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا إِِّٔي َسأ َ ِٛت ُُب َ ٟ
اٟث َو َ
َِک َ٨َ ٌِ ٣اصُ ِ ٥و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟحار َٔث بِ َِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
یَّم یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
ث اَّ ٟتَّ ٔ ٔ٤
إلٔ َ َّي َو َٗا َ ٢لٔي ث ُ َّ ٥ذ َ َ
رمعفنب امثعؿیصمح،ؤملمنبلضفرحاین،یلع نبلہسریلم،دمحمنب یفصمیصمح،فدیل،دبعارلنٰمحنباسحؿانکین،ملسم نب احرث
نب ملسم یمیمت ،اس دنس ےس یھباسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس رفؼ ےک اسھت ہک آپ ےن رفامای ہک ہی املکتامنز رغمب افرامنز رجف
ےس افرغ وہ رک یسک ےس الکؾ رکےن ےس لبق زپےھ اجںیئ۔ ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک رسہی ںیم اجیھب بج مہ
ڑلایئےکاقمؾرپےچنہپوتںیمےنوھگڑے وکزیتدفڑاایافراےنپاسںویھںےسآےگلکنایگاسالعہقےکولوگںےنک خک خرکآہفاکپر
حـُہہکدفوتوفحمظوہاجؤےگانچہچناوہنںےنہملکزپھایلاسرپریمےاسںویھںےن
ََّ َف ْ َ د
رشفعیکوتںیمےناؿےساہک َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
المتمیکںیمہامؽتمینغےسوت ےنرحمفؾرکدایبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسولےٹوتاوہنںےنریمیرحتک
ےسآپوکابربخایکآپےنےھجمالبایافرریمیرحتکیکنیسحترفامیئ۔افررفامایہکاہللےناؿںیمےسرہااسنؿےکوعضریتے
ےیلاانتارجھکلدایےہدبعارلنمحنبااسحلؿاانکلین ےتہکںیہہکارجفوثابیکدقمارںیموھبؽایگ۔رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکںیمرہباحؽریتےےیلرقنعبیفتیصوھکلںاگاےنپدعبیکانچہچنآپےنفتیصیھکلافراسرپرہماگلیئافر
ےھجمددیی۔
رافی  :رمعفنبامثعؿیصمح،ؤملمنبلضفرحاین،یلع نبلہسریلم،دمحمنبیفصمیصمح،فدیل،دبعارلنٰمحنباسحؿانکین،ملسمنب
احرثنبملسمیمیمت،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1643

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ؼفي ،اب ٩ابوٓذی ،١اب ٩ابوذئب ،ابواسیذ بزادٌ٣ ،اذ بً ٩بذاہلل بْ ٩بیب

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفَّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َذیِ ٕک َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي أَسٔی ٕذ ا ََِّ َ َٟاد ٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ

ٔیذة ٕ ِ َ ٧لُ ُ٠ب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َؼَّ َِّي َ٨َ ٟا
َخ ِج َ٨ا فٔي َِ ٟی َ٠ةٔ ََْ ٣طٕ َو ُهٕ ٤َِ ٠ة َطذ َ
بِ ُْٔ ٩ب َ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ َ ٢
َٓأ َ ِد َر ِ٨َ ٛا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ َِّ ٠ی ُت ِ ٥َِ ٠َٓ ٥أَ ُٗ َِ ١ط ِیئّا َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٠َٓ ١ِ ُٗ ٢أَ ُٗ َِ ١ط ِیئّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٥َِ ٠َٓ ١ِ ُٗ ٢أَ ُٗ َِ ١ط ِیئّا ث ُ ََّٗ ٥ا َُِ ٠ُ٘ َٓ ١ِ ُٗ ٢ت یَا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَُٗو َُٗ ٢ا َ ١ِ ُٗ ١ِ ُٗ ٢ص َُو اہللُ أَ َح ْذ َوا ٌَِ ٤ُ ٟوِّ َذ َتي ِ ٔن ح ٔي َن تُ ِٔ ٤سي َوح ٔي َن ُت ِؼبٔحُ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ک ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِی ٕئ
ت َت ِٜٔٔی َ
دمحم نب یفصم ،انب اوبدفلی ،انب اوبذبئ ،اوبادیس رباد ،اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن

رفامای ہک مہ اکی رباست فایل دشدی ادنریھی رات ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک التش ںیم ےلکن اتہک آپ ںیمہ امنز
زپاھںیئوسمہےنآپوکاپایلآپےنرفامایہکہہک ںیمےن ھچکہناہکآپےنرفامایہکہہک رھپںیمےنھچکںیہناہک۔آپےنرفامای
ہکہہکںیمےنرھپںیہناہکآپےنرفامایہکہہکںیمےناہکایکوہکںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپےنرفامایہکحبصفاشؾ
ُ
حافروعمذنیتزپھ۔رہزیچےسریتیافکتیرکںییگ۔
ََّ َأ َ ٌ د
ها ُ
قَُ
نیتابر ْ
رافی  :دمحمنبیفصم،انباوبدفلی،انباوبذبئ،اوبادیسرباد،اعمذنبدبعاہللنببیبخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1644

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩وٖ٣ ،ح٤ذ ب ٩اس٤اًی ،١ابً ٩وٖ ،اس٤اًی ،١ؿ٤ـ ،٥رشیح

ٖ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو َرأَیِ ُت ُط فٔي أَ ِػ ٔ ١إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا َ٢
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔي َ٣إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َح ِّذث ِ َ٨ا بََٕٔ ٤َ ٔ ٠ة َن ُ٘و َُ ٟضا إٔذَا أَ ِػ َب ِح َ٨ا َوأَ َِ ٣ش ِی َ٨ا
َح َّذثَنٔي َؿ َِ ٤ـ َْ ُ ٩ِ ًَ ٥
َ
ق ًَا ٥َ ٔ ٟا ِِ َِ ٟی ٔب َو َّ
َّ
َاَط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟظ َضا َدة ٔ أََ ِ ٧ت َر ُّب ک َُ ِّ١ط ِی ٕئ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة
ت َواْلِ َ ِر ٔ
َو ِ
اؿ َل َح ٌِ َ٨ا َٓأ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ی ُ٘وُٟوا اُ ٠ٟض ََّ ٔ ٓ ٥
رش َّ
رش أَ ِن ُٔ ٔش َ٨ا َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
رشٔٛطٔ َوأَ َِ ٪ن ِ٘تََ َٖٔ ُسوئّا ًََّ َي
ک ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت َٓإَّٔ٧ا َن ٌُوذُ ب ٔ َ
و ٪أََ َّ ٧
َی ِظ َض ُذ َ
اٟظ ِی َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔیَ ٥و ٔ ِ

أَ ِن ُٔ ٔش َ٨ا أَ ِو ُ َ ٧حزَّ ُظ إلٔ َي ُِ ٣شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢أَبُو َدا ُود َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اد ٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ ِػ َبحَ أَ َح ُذ ُ٥ِ ٛ
ک ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َّ
ص ُظ َوَُ ٧ور ُظ َوبَ َز ََ ٛت ُط َوص َُذا ُظ
ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١أَ ِػ َب ِح َ٨ا َوأَ ِػ َبحَ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أَ ِسأََ ُٟ
ک َْي ِ ََ َص َذا ا َِ ٟی ِوِ َٓ ٔ ٦ت َح ُط َو َن َِ
رش َ٣ا ٓ ٔیطٔ َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک
رش َ٣ا َب ٌِ َذ ُظ ث ُ َّ ٥إٔذَا أَ َِ ٣سي ََِٓ ٠ی ُ٘ ِِ ٣ٔ ١ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َوأًَُوذُ ب ٔ َ
دمحم نب وعػ ،دمحم نب اامسلیع ، ،انب وعػ ،اامسلیع،

ضمض

م ،رشحی ،اوبامکل رفامےت ںیہ ہک احصہب رکاؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےسرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہوکیئااسیہملکایبؿرکدںیہکےسجمہحبصاشؾافرراتوسےتفتق
لل َّ
ُ َ ئ لْم َ َئ
َ
ه
ل
ل
ش
ش
ّ
ُ
َ
ِ
َ
ط ا ّ م ََو ِ
ش َفا َلیِک ُة
زپاھ رکںی آپ ےن اںیہن مکح دای ہک ہی املکت ںیہک۔ ا ّم َف َ ر
ک ٍْ
ات َف َْال ْر ِ
ب ِّ
ب َر ُّ
ض َعمِلَ الْع َْی ِب َفا َھا َد ِة َأ ْ َ
ئ
ب َْش
فؿ َأ َّن َل ِإلَ َة ِإ َّل َأ ْ َ بَ
يَّـُ ِإ َل
وُسث َ َلَع َأبْفُص َِیا َأ ْف َ ُ ر
ػ ً
ننِمَِّْ َأبْفُص َِیا َفنِمَِّْال َّس ْت َظا ِؿارلَّ ِ ِ
ِح َفرِشْکِ ِة َف َأ ْؿبَ ْقیَ ِرر َ
ب َف ٔ َِّث ع ُو ُذ ِ َ
َھ ُدد َ َ
ٍُِْ
ْسُماخل۔اےاہللآامسونںافرزنیمےکدیپارکےنفاےل،اغبئافروموجداایشءاکملعیلکرےنھکفاےلآپرہزیچےکربںیہافر
المہکئےکوگاہںیہ ہکآپ ےکالعفہوکیئوبعمدںیہنسپ مہآپیکانپہاچ ےتںیہاےنپ سفنےکرشفرےس ،افر اطیشؿرمدفد ےک
رشےسافررشکےسافراسابتےسہکاےنپآپوکیئانگہرکںیاییسکاملسمؿےسانگہرکفاےنےس،اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہک
ایس دنس ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ حبص وک دیبار وہ وت ےہک۔ َأ ْط َبح ْ َیا َف َأ ْ َ َ
ْص
ل َ لل َّ
ه
ّ
لْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ب
َ
ف
َ
َ
يـُ ۔ مہ ےن
ن نِمْ َِّ َم فِی ِة َفَِّ َم َ ْ َ د
ال ِؾ ْ ح َ ُة َف ْ َ ر
اْل ِمت َن ا ّم ِإ ِن أ ْسَکُلَ ْ َ ر
خ ه ََددا َ ْ
ب َْ
ک ََِّ َر ِّ
يـُ َفئ َرـُ َفََ َک َی ُة َف ُه َددا ُـ َفأ ُع ُذ ِ َ
ا مُ ْل ُ
حبص یک افر اہللیک اسری تنطلس ےن حبص یک فہ اہلل وج رب ااعلنیمل ںیہ۔ اے اہلل ںیمآپ ےسآج ےکدؿ یک ریخ اک حتف اک افر اس یک
رصنت اک اس ےک ون راک ،اس یک ربتک اک افراس یک دہاتی اک وساؽرکات وہں افرآپیک انپہڑکپات وہںاس دؿ ےک امتؾ رشفر ےس
افراسےکدعبفاےلاایؾےکرشفرےسافربجاشؾوہوتیھبیہیےہک۔
رافی  :دمحمنبوعػ،دمحمنباامسلیع،انبوعػ،اامسلیع،

ضمض

م،رشحی

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

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1645

راوی ٛ :ثيَبً ٩بیذ ،ب٘یہ ب ٩وٟیذ٤ً ،زب ٩جٌث ،٥از٫زبً ٩بذاہلل رحزی ،رشی٫ ٙوزِيً ،ائظہ ،رشیک اٟہوزِي

َحاز ُّٔی َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َٛثٔيَُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیذٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ُٔ ٩ج ٌِ ُث َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي اْلِ َ ِز َصزُ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ا َِ َ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَنٔي َ ٔ
رش ْی ٙا َِ ٟض ِو َزِ ٔ ُّي َٗا ََ ٢د َُِْ ٠ت ًََّ َي ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا ٓ ََشأ َ ِٟت َُضا ب ٔ َ ٥ک َ َ
ا ٪إ ٔ َذا َص َّب َّٔ ٩ِ ٣
َی ِٔتَتٔحُ إٔذَا صَ َّب َّٔ ٩ِ ٣
ْشا
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١اَِ ٟت َِ َ٘ ٟذ َسأ َ َِ ٟتنٔي ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َ٣ا َسأ َ َٟنٔي ًَ ِ٨طُ أَ َح ْذ َٗ ِبَ ٠
َک ک َ َ
اِ ٠ٟی ّٔ ِ ًَ ََ َّ ََٛ ١
ْشا ث ُ َّ٥
ْشا َو َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ْشا َو َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ا ٪ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا ُِّ ُ٘ ٟذو ٔ
ْشا َو َص َّّ ِ ًَ ١َ ٠
رف ًَ ِ ّ
ض ًَ ِ ّ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِ٤ذٔظ ٔ ًَ ِ ّ
َو َح ََّ ٤ذ ًَ ِ ّ
ْشا َوا ِس َت ِِ َ َ
َٗا ََّ ٢
ْشا ث ُ ََّ ٥ی ِٔتَتٔحُ اٟؼَّ ََل َة
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
اٟذَ ِ ٧یا َوؿ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ؿ ٔ
ٔیُّ ٙ
ٔی ٙیَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَ ِ ّ

ریثکنب دیبع ،ہیقب نب فدیل ،رمعنب مثعج ،ازرھنب دبعاہلل رحزی ،رشقی وھزین ،اعہشئ ،رشکی اوہلزین ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی ابر
رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپسدالخ وہا افر اؿ ےس وساؽ ایک ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
اجےتگوتسکداعےسآاغزرکےتےھت؟رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکوتےنھجمےسااسیوساؽایکہکھجتےسلبقیسک
ےن ںیہن ایک۔ وضحر ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملس بج رات ںیم دیبار وہےتںیہ وتدس ابر اہلل اربک،دس ابر ادمحل اہلل ،دس ابراحبسؿ
لل َّ
ه
ّ
ُ
َ
ن
اہللفدمحبہ دس ابر احبسؿ اکلمل ادقلفس،دس ابر اافغتسر ،دس ابر ال اہل اال اہلل زپےتھ۔ رھپ دس ابر ہی داع زپےتھ۔ ا ّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
نِمْ ِطی ِقادلُّ ْ َن َف ِطی ِق َ ْئ ِؾالْقِ َیام َ ِة۔اخل۔اےاہللںیمآپیکانپہڑکپاتوہںداینیکیگنتےسافرایقتمےکدؿیکیگنتےسرھپامنز
اکآاغزرفامدےتی۔
رافی  :ریثکنبدیبع،ہیقبنبفدیل،رمعنبمثعج،ازرھنبدبعاہللرحزی،رشقیوھزین،اعہشئ،رشکیاوہلزین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1646

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩وہب ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،ابوہ ،ابي حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي

ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ُٕ ٩ِ ًَ ٢س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َ
َح َی ُ٘و َُ ٢سَ ٍَ ٔ٤سا ٔ ٍْ ٣ب ٔ َح ِٔ ٤ذ اہللٔ َون ٌِٔ َ٤تٔطٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪فٔي َس َرفٕ َٓأ ِس َ َ

َوحُ ِش ٔ ٩بَ ََلئٔطٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػاحٔب ِ َ٨ا َٓأ َ ِٓ ٔـ ِِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ًَائ ّٔذا بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نب فبہ ،امیلسؿ نب البؽ ،لیہس نب اوباصحل ،اوبہ ،ایب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس بج یسک رفس ںیم حبص ےک فتق دیبار وہےت وت ہی املکت ادا رفامےت۔ عمساسعم دمحبہلل۔ اخل۔ ےننس
فاےلےننسیلاہللیکرعتفیافراسیکتمعناکایبؿافراسیکاؿوتمعنںیکااھچیئوجاسےنرامرےافرپںیکاےاہللرامرے
اسھتوہاجےیئافرمہرپاانپلضفرفامےیئاہللیکانپہڑکپےتوہےئآگےکذعابےس۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،لیہسنباوباصحل،اوبہ،ایبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1647

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ة ،ابو٣ودود ،ابا ٪بً ٩ث٤ا٪

اَ ٪ی ُ٘و ُ٢
اَ ٪ی ٌِنٔي ابِ ََ َّٔ ًَ ٩
اَ ٪ی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِث ََ ٤
ا ٪بِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣و ُدود ٕ ًَ ََّ ٩ِ ٤س ٍَ ٔ٤أَبَ َ
َّ
َّ
َّ
ق َوََ فٔي
اسٔ٤طٔ َط ِی ْئ فٔي اْلِ َ ِر ٔ
رض َِ ٍَ ٣
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ُ٘و َُٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ أ ٟذی ََ َی ُ ُّ
ئ َحتَّي ی ُِؼبٔحَ َو ََٗ ٩ِ ٣اََ ٟضا ح ٔي َن ی ُِؼب ٔ ُح ثَ ََل ُث َ٣زَّا ٕ
اٟشٔ٤ی ٍُ ا ِٔ٠ٌَ ٟی ُ ٥ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ئ َوص َُو َّ
َّ
ت ٥َِ ٟ
ت ُ ٥َِ ٟت ٔؼ ِب ُط َٓ ِحأَةُ بَ ََل ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
َ
ُت ٔؼ ِب ُط َٓ ِحأَةُ بَ ََل ٕ َّ
َّ ١أ ٟذی َسُ ٨ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ط ا َِ ٟحذ َ
ٔیث یَ ُِ ٨وزُ إ َِٔ ٟیطٔ
ا ٪ا َِٟٔاُ ٔ ٟخ َٓ َح ٌَ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
ا ٪بِ َِ ًُ ٩ث ََ ٤
اب أَبَ َ
ئ َحتي یُ ِٔ ٤س َي و َٗا ََٓ ٢أ َػ َ

اَ ٪و ََ ََ ٛذ َب ًُ ِث َ٤ا َُ ًََّ ٪ي أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َل َّ٩ٜٔا َِ ٟی ِو َ٦
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َ٣ا ََ ٟ
ک َت ُِ ٨وزُ إلٔ َ َّي ٓ ََواہللٔ َ٣ا ََ ٛذبِ ُت ًََّ َي ًُ ِث ََ ٤
یت أَ ِ ٪أَُٗوََ ٟضا
َّأ ٟذی أَ َػابَنٔي ٓ ٔیطٔ َ٣ا أَ َػابَنٔي َُـ ِٔب ُت َٓ َٔ ٨ش ُ
دبع اہلل نب ۃملسم ،اوبومدفد ،اابؿ نب امثعؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع نب افعؿ ےس انس ہک اوہنں ےن
يَ َ
ََّ َّ دِ
َم
اَّق َل َ ُ ُّ ر
ِبا ِ
رفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسہکسجےننیترمہبتہیداعزپیھ۔ ِ ْ ِ
َ ئ
ُ ل َّشمِی ُ لْعَل ُِب
ل
ش
َ
َ
َ
ْ
ا َْ ِم ِة ْ ٌ
ه ا ع ا م۔ اہلل ےک انؾ ےک اسھت رشفع رکات وہں ہک سج ےک انؾ یک ربتک ےس زنیم ف
ش ِف ال ْر ِ
ض َفل ِف ا ّ مَائِ َف َ
آامسؿیکوکیئزیچاصقنؿںیہناچنہپیتکسافرفیہےننسفاالاجےننفاالےہ۔اےسوکیئانناہینم تبیںیہنےچنہپیگحبصکت۔افرسجےن
ہیاملکتحبصکتنیتابرےہکوتاشؾکتاسوکوکیئانناہینم تبیںیہنےچنہپیگرافیےتہکںیہہکاابؿنبامثعؿوکافجلوہایگوتاکی
صخشسجےناؿےسہیدحثیینسیھتاںیہندےنھکیاگلوتاابؿےناسےسرفامایہکےھجتایکوہاگہکاسرطحریمیرطػداتھکیےہ
سپ دخا یک مسق ںیم ےن رضحتامثعؿ افر وضحرارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس رپ وھجٹ ںیہن ابدناھ نکیل سج رفز ےھجم ہی افجل اک ہلمح
وہااسرفزںیمہصغںیماھتافرہیداعزپانھوھبؽایگاھت۔
رافی  :دبعاہللنبۃملسم،اوبومدفد،اابؿنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1648

راوی  :نصبً ٩اػ٧ ٥لاكي ،ا٧ص بً ٩یاق ،ابو٣ودود٣ ،ح٤ذ بٌٛ ٩ب ،ابا ٪بً ٩ث٤اً ،٪ث٤ا٪

ا ٪بِ ٔ٩
ص بِ ُٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥اْلِ ََ ِ ٧لاك ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو َِ ٣ودُود ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبَ َ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
ِک ٗٔؼَّ َة ا َِٟٔأ ٔ ٟخ
اِ ًُ ٩ِ ًَ ٪ث ََ ٤
ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رصننباعمصاطنیک،اسننبایعض،اوبومدفد،دمحمنببعک،اابؿنبامثعؿ،امثعؿاسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہاسںیم

افجلاکہصقذموکرںیہنےہ۔
رافی  :رصننباعمصاطنیک،اسننبایعض،اوبومدفد،دمحمنببعک،اابؿنبامثعؿ،امثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1649

راوی ً :باض بً ٩بذاٌٟوی٣ ،٥ح٤ذ ب٣ ٩ثبيً ،بذا٠٤ٟک ب٤ً ٩زوً ،بذاٟح٠ی ١بً ٩لیہ ،جٌرف ب٣ ٩ی٤و٪

َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟحٔ٠ی ٔ ١بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ک َت ِذ ًُو ک ُ َََّ ُ ١ذاة ٕ َّ
َ
اُ ٠ٟض ًََّ ٥آٔنٔي
َج ٌِ َ ٔ
ْک َة أَُ َّ ٧ط َٗا َْٔ ٢لَبٔیطٔ َیا أَبَتٔ إِِّٔي أَ ِس ََ ٌُ ٤
رف بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أبٔي بَ ِ َ
اُ ٠ٟض ًََّ ٥آٔنٔي فٔي َس ِ٤عٔي َّ
فٔي بَ َذِٔي َّ
صی ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت ُتٌٔی ُذ َصا ثَ ََلثّا ح ٔي َن ُت ِؼبٔحُ َوث َ ََلثّا ح ٔي َن تُ ِٔ ٤سي َٓ َ٘ا َ٢
اُ ٠ٟض ًََّ ٥آٔنٔي فٔي َب َ ٔ
َ
َّاض ٓ ٔیطٔ َو َت ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي
إِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذًُو بٔضَٔٓ َّ٩أَ٧ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِست َ َّن بٔ ُش َّ٨تٔطٔ َٗا ًََ ٢ب ْ

َِق َّ
اب ا ِ ََ ٔ َََِ٘ ٟإ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت ُتٌٔی ُذ َصا ثَ ََلثّا ح ٔي َن ُت ِؼب ٔ ُح َوثَ ََلثّا ح ٔي َن
رف َوا ِٔ ِ ٟٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِلٔ ِ ُٜ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
أَ ًُوذُ ب ٔ َ
وب َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
تُ ِٔ ٤سي َٓ َت ِذًُو بٔضَٔٓ َّ٩أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِست َ َّن بٔ ُش َّ٨تٔطٔ َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠د ًَ َو ُ
ْک ٔ
ات ا ُِ ِ ٤َ ٟ
َط َٓ َة ًَي ِ ٕن َوأَ ِػٔ٠حِ لٔي َطأِِٔي ک ُ َُّ ٠ط ََ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ ََّ أََ ِ ٧ت َو َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥یزٔی ُذ ًََّ َي َػاح ٔبٔطٔ
َر ِح ََ ٤ت َ
ک أَ ِر ُجو ٓ َََل َتَ ٔ ِ٠نٔي إلٔ َي َن ِٔ ٔسي َ ِ
ابعس نب دبعامیظعل ،دمحم نب ثم ،دبعاکلمل نب رمعف ،دبعالیلجل نب ہیطع ،رفعج نب ومیمؿ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس رضحت دبعارلنمح
نبایبرکبہےنایبؿایکاوہنںےناےنپفادلرضحتاوبرکبہےساہکہکاےااباجؿںیمآپوکرہحبصہیداعرکےتوہےئاتنسوہں۔
َ لل َّ
لل َّ
لل َّ
ِ بُ
ِ ُت
ب
ص
ه
ه
ه
م
م
ش
ِب
ع
ِب
ِب
ف
ف
ف
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ب
ْ
ح ِ ی۔ اخل۔ اے اہلل
ا ّم َع ِ ی ِف دَب َِن ا ّم َع ِ ی ِف ْ ِ ی ا ّم َع ِ ی ِف َ َ ِ ر
يق َل ِإلَ َة ِإ ّل َأ ْ َ
ح جُ َف َ َث ًث َ
ب عِی ُدد َه َ َث ًث َ
ریمے دبؿ ںیم اعتیف اطع رفام ریمی اصبرت ںیم اعتیف اطع رفام آپ ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن افر آپ نیت رمہبت اےس ولاٹ رک
زپےتھ ںیہ حبص ےک فتق افر نیت ابر اشؾ وک زپےتھ ںیہ اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامایہککشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع

فآہلفملسوکہی داعزپےتھ وہےئ انسےہہکسپےھجمہیدنسپ ےہہکآپےکرطہقیافر تنسرپولچں۔ابعسریض اہللاعتیلہنع ےن
لل َّ
ه
ّ
ُ
َ
ل
ْ
ُ
َ
ف
ل
ک
ْ
ق
ْ
ف
نِم ا ْ ررِ َفا ررِ۔ نیت ابر
ن ْ
اس دحثی ںیم ہی یھب اہک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ہی داع یھب
زپےتھ ےھت۔ ا ّم ِإ ِن َأ ُعذُ ِ َ
َ
ہت لل ّ ُه َّ خم َ َ َ بَکلِْب َ بَ
ْ
ف
م
ش
ِ
طف َةَ۔اخل۔ضعب
َکأ ْروُجف ِ ی ِإل ی َ ْ ر
حبصنیتابراشؾافرآپےنرفامایہک صیتیبزدہصخشوکہیداعزپینھاچ یا م َر ْ َی َ
رفاةےنیمکس یشیکےہاافلظںیم۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دمحمنبثم،دبعاکلملنبرمعف،دبعالیلجلنبہیطع،رفعجنبومیمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1650

راوی ٣ :ح٤ذ ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیذب ٩زریٍ ،روح بٗ ٩اس ،٥سہی ،١س٤ہ ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّم ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ُٔٔ ٩ِ ًَ ٥س َض ِی ُٕ ٩ِ ًَ ١س َ ٕٓ
ا ٪اہللٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥وب ٔ َح ِٔ ٤ذظ ٔ ٔ٣ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ َوإٔذَا
أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢ح ٔي َن ی ُِؼبٔحُ ُس ِب َح َ

ک  ٥َِ ٟیُ َو ٔ
اٖ أَ َح ْذ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟخ ََلئ ٔٔ ٙبِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا َوافَي
أَ َِ ٣سي ََ ٛذَ ٔ ٟ

دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،لیہس،ہمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکروسؽاہللیلص
لْع ِب ت
ََّا َغ ِم َف ِجَمْ ِددـِ۔افراشؾوکیھبایسرطحزپےھ
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخشحبصےکفتقوسرمہبتہیزپےھ۔ ُش ْبحَا َؿا ِ
وتولخمؼںیمےسوکیئاسفہجوکںیہنچنہپاتکسسجدرہجوکہیصخشےچنہپاگ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،لیہس،ہمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1651

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ابا ،٪حرضت ٗتادہ
راوی :
ٰ

ا ٪إٔذَا َرأَی ا ِٟض ٔ ََل َ٢
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا أَبَا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا َٗ َتا َدةُ أَُ َّ ٧ط بَ َُ َِ ٠ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ک ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ ََّ ٥ی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل
َٗا َ ٢ص ََٔل َُْ ٢يَِ ٕ َو ُر ِط ٕذ ص ََٔل َُْ ٢يَِ ٕ َو ُر ِط ٕذ ص ََٔل َُْ ٢يَِ ٕ َو ُر ِط ٕذ آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َّأ ٟذی َْ ََ َ٘ ٠
َّأ ٟذی َذ َص َب بٔظَ ِضز ٔ ََ ٛذا َو َجا َئ بٔظَ ِضز ٔ ََ ٛذا

ومیس نب اامسلیع ،اابؿ ،رضحت اتقدہ رفامےت ںیہ ہک اںیہن ہی دحثی یچنہپ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج این اچدن
د ےتھکوترفامےتریخفربتکافردہاتیاکاچدن،ریخفربتکدہاتیاکاچدن،ریخفربتکدہاتیاکاچدن،ںیماامیؿالایاسذاترپسج
لْ
بش
بش
کا۔امتؾرعتںیفیاساہللےکےیلسجےن
کا َف َجئَ ِ َ ْھ ررِ َ َ د
اَِّق َذ َه َب ِ َ ْھ ررِ َ َ د
ےنےھجت(اچدن)وکدیپاایکنیتابررھپرفامےت۔ا جَمْ ُددََِّ َّ د
م
الفںےنیہموکےلایگافرالفں ھتیےوکےلآای۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،اابؿ،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
حبصفاشؾاکاذاکرفادہیعونسمہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1652

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،زائذ ب ٩حباب ،ابوَ٫ل ،٢حرضت ٗتادہ

ا٪
ئ أَ ََّ ٪زیِ َذ بِ َ ٩حُ َب ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اب أَ َِْ َ ََص ُِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص ََٔل َٕ َٗ ٩ِ ًَ ٢تا َد َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ُص َٖ َو ِج َض ُط ًَ ُِ ٨ط
إٔذَا َرأَی ا ِٟض ٔ ََل ََ َ ٢
دمحمنبالعء،زادئنبةحب،اوبالھؽ،رضحتاتقدہےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجاچدند ےتھکوتاسفتق
رہچہریھپےتیل۔
رافی  :دمحمنبالعء،زادئنبةحب،اوبالھؽ،رضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگےسبکلیےفتقیکداع
ابب  :ادباکایبؿ
رھگےسبکلیےفتقیکداع

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1653

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزہی ،٥طٌبہ٨٣ ،ؼور ،طٌبي ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّ
َخ َد أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َ٣ا َ َ

َّ
ئ َٓ َ٘ا ََّ ٢
َط َٓ ُط إلٔ َي َّ
ک أَ ِ ٪أَ ٔؿ َّ ١أَ ِو أ ُ َؿ َّ ١أَ ِو أَزٔ َّ ٢أَ ِو أ ُ َز َّ ٢أَ ِو أَهِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو أُهِ  ٥ََ ٠أَ ِو
اٟش َ٤ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥أًَُوذُ ب ٔ َ
َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بَ ِیتٔي َٗ ُّم إَٔ َر َٓ ٍَ َ ِ
أَ ِج َض َ ١أَ ِو یُ ِح َض ََّ َ ًََّ ١ي
ملسمنباربمیہ،ہبعش،وصنمر،یبعش،رضحتاؾہملسریضاہللاعتیلہنع رفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبکریمے
لل َّ
ه
ِ
َ
ُ
ض َأ ْف ُأ َّ
ن َأ ْؿ َأ َّ
ض َأ ْف َأ ِز َّؽ َأ ْف ُأ َز َّؽ َأ ْف
رھگےسںیہنےلکن رگہیہکآپےناینپاگنہآامسؿیکرطػااھٹیئافررفامایا َّم َأ ُع ُذ ِ َ
ُت
ج
َ
ْ
ھ
َ
َ
َأ ْطل ِ َم َأ ْف ُأ ْطل َ َم َأ ْف َأ ْخ َھ َل َأ ْف َل َّ
لَع۔
رافی  :ملسمنباربمیہ،ہبعش،وصنمر،یبعش،رضحتاؾہملسریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
رھگےسبکلیےفتقیکداع

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1654

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حشْ ٩ثٌَّم ،ححاد ب٣ ٩ح٤ذ ،اب ٩جزیخ ،اسحا ٚبً ٩بذاہلل ب ٩ابوك٠حہ ،حرضت ا٧ص رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

َّ َ
َّم َح َّذث َ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
َحذث َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٟخ ِث ٌَ ٔ ُّ
 ٩ِ ٣ٔ ١بَ ِیتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َت َوکَُِّ ٠ت ًََّ َي اہللٔ ََ َح ِو َ٢
َخ َد اَّ ٟز ُج ُ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ َ

یت َٓتَت َ ََّ ٨حي َُ ٟط َّ
ک
ٔیت َو ُوٗ ٔ َ
ٔیت َو َُ ٔٛ
َو ََ ُٗ َّو َة إ ٔ ََّ بٔاہللٔ َٗا َُ ٢ی َ٘ا ُ ٢ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ صُذ َ
ٕ ََ ٟ
اٟظ َیاكٔي ُن ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط َط ِی َل ْ
آَخ َِ ٛی َ
اُ َ ٪
ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١ذ صُذ َٔی َو ُٛف َٔي َو ُوق ٔ َي
دیع
م
اربامیہنبنسح ی،اجحجنبدمحم،انبرججی،ااحسؼنبدبعاہلل نباوبب ہح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکلےسرفاتی

ِبا ِ َ
ح َؽ َف َل َّوُق َة
ّک َ َلَعا ِ
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجآدیماےنپرھگےسےلکنوتہیداعزپےھ۔ ِ ْ ِ
ََّ َ َئ ّ ْ ُ
ََّ َل َ ْ
ِإ َّل ِثََِّ۔آپےنرفامایہکاےساہلل یکرطػےساسداعرپاہکاجاتےہےھجتدہاتیددیییئگ،ریتیافکتییکیئگافرریتیافحتظ
یکیئگافراطیشؿاسےسدفروہاجاتےہافردفرسااطیشؿاسےساتہکےہہکاسآدیمےکاسھتریتاایکاحؽوہاےسجدہاتیددیی
یئگسجیکافکتییکیئگافرےسوفحمظرکدایایگ۔
دیع
رافی  :اربامیہنبنسح می،اجحجنبدمحم،انبرججی،ااحسؼنبدبعاہللنباوبب ہح،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگںیمدالخوہےتفتقیکداع

ابب  :ادباکایبؿ
رھگںیمدالخوہےتفتقیکداع

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1655

راوی  :ابً ٩وٖ٣ ،ح٤ذ ب ٩اس٤اًی ،١ابً ٩وٖ ،اس٤اًی ،١ؿ٤ـ ،٥رشیح ،حرضت ابو٣اٟک اَطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ٖ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو َرأَیِ ُت فٔي أَ ِػ ٔ ١إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي
 ١بَ ِی َت ُط ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ١
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔي َ٣إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َٟخَ اَّ ٟز ُج ُ
َؿ َِ ٤ـ َْ ُ ٩ِ ًَ ٥
َّ
َخ ِج َ٨ا َو ًََّ َي اہللٔ َربِّ َ٨ا َت َوک َّ ِ٨َ ٠ا ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی َش َِّ ًََّ ٥ِ ٠ي
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أَ ِسأََ ُٟ
ک َْيََِ ا ِِ ٤َ ٟو َٔ ٟخ َو َْيََِ ا َِ ِ ٤َ ٟ
ْخ ٔد بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َو َِ ٟح َ٨ا َوبٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َ َ

أَصِٔ٠طٔ

ضمض
انب وعػ ،دمحم نب اامسلیع ،انب وعػ ،اامسلیع ،م ،رشحی ،رضحت اوبامکل االرعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
لل َّ
َ
ه
ّ
ْ
ل
ُ
َ
خ
خ ا م َْو ِج َف َ ْ َ ر
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج آدیم اےنپ رھگ ںیم دالخ وہ وت ہی داع زپےھ۔ ا ّم ِإ ِن َأ ْسَکُلَ َ ْ َ ر
الْمَحْررج ِ ِْبا ِ َ
ََّ َر ِّ َن َ َئ ََّل ْ َیا۔رھپاےنپرھگفاولںوکالسؾرکے۔
ََّرَخ ْ ََح َف َ َلَعا ِ
ِبا ِ
ََّ َفلح ْ َیا َف ِ ْ ِ
َ ِ ِ
رافی  :انبوعػ،دمحمنباامسلیع،انبوعػ،اامسلیع،

ضمض

م،رشحی،رضحتاوبامکلاالرعشیریضاہللاعتیلہنع

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

بجزیتوہاےلچوتایکزپےھ؟
ابب  :ادباکایبؿ
بجزیتوہاےلچوتایکزپےھ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1656

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ٣زوزی ،س٤٠ہً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ثابت بٗ ٩یص ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َو َسُ ٤ََ ٠ة َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩طبٔیبٕ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ ََََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ٢
َح َّذثَنٔي ثَاب ٔ ُت بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢اٟزِّی ُح َٔ ٩ِ ٣ر ِو ٔح اہللٔ َٗا َ٢
اب َٓإٔذَا َرأَیِت ُُ٤وصَا ٓ َََل َت ُش ُّبوصَا َو َسُ٠وا اہللَ َْي ِ ََصَا َوا ِس َتٌ ُ
ٔیذوا بٔاہللٔ ٔ٩ِ ٣
َف ِو ُح اہللٔ َتأتِ ٔي بٔاَّ ٟز ِح َ٤ةٔ َو َتأتِ ٔي بٔا َِ ٌَ ٟذ ٔ
َسُ ٤ََ ٠ة َ َ

َ ِّ
رش َصا
ادمح نب دمحم رمفزی ،ہملس ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اثتب نب سیق ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکانسآپرفامےتےھتہکوہااہللاکاکی مکحےہرتمحےلرکیھبآیتےہافرذعابےلرک یھب
وسبجمتاےسدوھکیہکزیتوہالچریہےہوتوہاوکرباالھبتموہکہکلباہللےساسیکریخاموگنافراہللیکانپہاموگناسےکرشےس۔
رافی  :ادمحنبدمحمرمفزی،ہملس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اثتبنبسیق،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
بجزیتوہاےلچوتایکزپےھ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1657

راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩وہب٤ً ،ز ،ابانرض ،س٠امی ٪ب ٩یشار

رض َح َّذثَ ُط ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِْ ٤زو أَ َّ ٪أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ َٗ ٥َ ٠م ُِ ٣ش َت ِحٌّ ٔ٤ا َؿاحَّٔا َحتَّي
اض إٔذَا َرأَ ِوا
رع َٖ ذََ ٔ ٟ
ا ٪إٔذَا َرأَی ُ ِ َّامی أَ ِو رٔی ّحا ُ ٔ
ا ٪یَت ََب َّش َُ ٥وک َ َ
أَ َری ٔ٨ِ ٣طُ ََ ٟض َواتٔطٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ک فٔي َو ِجضٔطٔ َٓ ُ٘ ُِ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اُ ٨َّ ٟ
ِْکاص َٔی ُة َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَائٔظَ ُة َ٣ا یُ َؤ ُِّ٨٣نٔي أَ ِ٪
ْط َوأَ َر َ
رعٓ َِت فٔي َو ِجض ٔ َ
اک إٔذَا َرأَیِ َت ُط ُ ٔ
ا ِِ َِ ٟی ََٔ َ ٥ف ُحوا َر َجا َئ أَ ِ ٪یََ ُٜ
ؤ ٓ ٪یطٔ ا ُِ َ ٤َ ٟ
ک ال َ َ

ْطَ٧ا
َیَ ُٜ
اب َٗ ِذ ًُ ِّذ َب َٗ ِو ْ ٦بٔاِّ ٟزیحٔ َو َٗ ِذ َرأَی َٗ ِو ْ ٦ا َِ ٌَ ٟذ َ
اب َٓ َ٘اُٟوا َص َذا ًَار ْٔق ُُ ٔ ٤ِ ٣
ؤ ٓ ٪یطٔ ًَ َذ ْ
ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمع،اابرضن،امیلسؿنباسیرےتہکںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعزفہجیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن یھبک روسؽ اہلل وک وخب لھک الھک رک ےتسنہ وہےئ ںیہن داھکی ہک آپ اک اّوا (ہنم ںیم وگتش اک اکٹل وہا
ڑکٹا)رظنآایوہآپوتسب مسبترفامایرکےتےھتافرآپ بجاربایوہایتلچد ےتھک وتاس اکارثآپ ےکرہچہرابرک رپ ولعمؾوہےن
ہ ات اھت ںیم ےن اکی ابر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ولگ ارب فابدؽ وک دھکی رکوخش وہاجےت ںیہ ہک اس ادیم رپ ہک
اس ںیم ابرش وہیگ افر ںیم آپ وک دیتھکی وہں ہک بج آپ ارب فریغہ د ےتھک ںیہ وت آپ ےک رہچہ رابرک رپ انوگاری ےک ارثات
وسحمس وہےن  ےگ ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےھجم اس ابت اک ادنہشی ےہ ہک ںیہک اس ںیم ذعاب ہن وہ
اکیوقؾوکوہاےکذعابےسالہکایکایگاھتوقؾےنذعابوکداھکیوتےنہکیگلہکہیوتاربےہربےنسفاالےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،رمع،اابرضن،امیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
بجزیتوہاےلچوتایکزپےھ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1658

ًبذاٟزح ،٩٤سٔیا ،٪حرضت ٘٣ذا ٦ب ٩رشیح
راوی  :اب ٩بظار،
ٰ

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩

ا ٪فٔي َػ ََلة ٕ ث ُ ََّ ٥ی ُ٘و َُّ ٢
ا ٪إٔذَا َرأَی َ٧ا ٔطئّا فٔي أُُٓ َّٔ ٙ
اُ ٠ٟض َّ ٥إِِّٔي أًَُوذُ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َت َز َک ا َِ ١َ ٤َ ٌَ ٟوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ْط َٗا ََّ ٢
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػ ِّی ّبا صَٔ٨یئّا
بٔ َ
رش َصا َٓإ ٔ َِ ٔ ٣ُ ٪

انباشبر،دبعارلنٰمح،ایفسؿ،رضحتدقماؾنبرشحیاےنپفادلےسافرفہرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ
ہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسبجآامسؿےکاقفےساربااتھٹد ےتھکوتاسرےاکؾوھچڑدےتی۔ارگہچارگامنزںیموہےتوتاےس

لل َّ
ه
ّ
ُ
ن نِمْ َّ َِه َف ٔ ِْؿ مُغ ِ َرر۔ اے اہلل ںیم آپ یک انپہ ڑکپات وہں اس ےک رش
وپرا رک ےک افرغ وہ ےتھٹیب۔ رھپ رفامےت۔ ا َّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
لله
ےس۔ارگفہابدؽربساجاتوترفامےتا مصتیاهیتیا۔اےاہللوخبرباسربتکفاال۔
رافی  :انباشبر،دبعارلنٰمح،ایفسؿ،رضحتدقماؾنبرشحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرشاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ابرشاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1659

راوی ٣ :شذدٗ ،تیبہ ب ٩سٌیذ ،جٌرفب ٩س٠امی ،٪ثابت ،حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَ َػابَ َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َو َُ ٣ش َّذ ْد ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َّ
َّ
رس ثَ ِوبَطُ ًَ ِ٨طُ َحتَّي أَ َػابَطُ
ْط ٓ َ َ
َوِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْ َ ٣َ ٥َ ٠
َْخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠ح َ َ
َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٥َ ٔ ٟػ ََ ٌِ ٨ت َص َذا َٗا َْٔ ٢لَُ َّ ٧ط َحذ ُ
ٔیث ًَ ِض ٕذ ب ٔ َز ِّبطٔ
دسمد،ہبیتقنبدیعس ،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحت اسنریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاکیرمہبتمہولگ وضحرارکؾیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتہکابرشربےنسیگل آپےناانپڑپکااٹہایمسجرابرکےساہیںکتہکابرشآپےکافرپربیسمہ
ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپےنااسیویکںایکرفامایہکاسفا ےطہکہیاتزہاتزہاےنپربےکاپسےسرباتس
ےہ۔
رافی  :دسمد،ہبیتقنبدیعس،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمغافراجونرفںاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
رمغافراجونرفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1660

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذً ،بذاٌٟزیز ب٣ ٩ح٤ذ ،ػاٟح بٛ ٩یشاً ،٪بیذاہلل بً ٩بذاہلل بً ٩تبہ ،حرضت زیذ بْ ٩اٟذ

بِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ٩
َٔ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اًُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔذ اہللٔ ِ
یک َٓإُٔ َّ ٧ط یُوٗ ٔ ُى ٠ٔ ٟؼَّ ََلة ٔ
َزیِ ٔذ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ت ُش ُّبوا ِّ
اٟذ َ
ہبیتق نبدیعس،دبعازعلسینب دمحم،اصحل نباسیکؿ،دیبعاہلل نبدبعاہلل نبہبتع،رضحت زدی نباخدلرفامےتںیہ ہکروسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرمغوکرباالھبتموہکویکہکنفہامنزرجفےکےیلاگجاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسینبدمحم،اصحلنباسیکؿ،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتزدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رمغافراجونرفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1661

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث ،جٌرف ب ٩ربیٌہ ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

اح ِّ
ی ٙا ِٟحٔ َ٤ارٔ َٓ َت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ
اٟذیَ َٔ ٜة ٓ ََشُ٠وا اہللَ َت ٌَال َي َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـٔ٠طٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا َرأَ ِت ََّ٠َ ٣ا َوإٔذَا َسٌِ ٔ٤ت َُِ٧ ٥ض ٔ َ
َٗا َ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِٔ ٥ػ َی َ
َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إَٔ َّ ٧ضا َرأَ ِت َط ِی َلاّ٧ا
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،رفعج نب رہعیب ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکبجمترمغ یکاذاؿونسوتاہللےساساکلضفبلطویکہکناسےنرفہتشوکداھکیوہاتےہافربجمتدگےھیک
آفازونسوتاطیشؿےساہللیکانپہاموگناسےیلہکاسےناطیشؿوکداھکیوہاتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،رفعجنبرہعیب،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رمغافراجونرفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1662

راوی  :ہ٨اد ب ٩رسیً ،بذہ٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا٣ ،ٚح٤ذ ب ٩ابزاہی ،٥حرضت جابز بً ٩بذاہلل رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
اٟرس ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب َذ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩
ی ٙا ُِ ٟح ُ٤ز ٔب ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ َٓ ١ت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ َٓإُٔ َّ ٧ضَّ٩
اح ا ََِ ٔ َٟل ٔب َوَ٧ض ٔ َ
اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت َُُِ ٧ ٥ب َ

َی َزیِ َ٣َ ٩ا ََ َت َز ِو َ٪

انہدنبرسی،دبعہ،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکبجمتراتںیموتکںافردگوھںیکآفازونسوتاہللیکانپہاموگناسےیلہکفہایسیزیچںید ےتھکںیہوجمتںیہن
د ےتھک۔
رافی  :انہدنبرسی،دبعہ،دمحمنبااحسؼ،دمحمنباربامیہ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
رمغافراجونرفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1663

راوی ٗ :تبیہ ب ٩سٌیذٟ ،یثْ ،اٟذ ب ٩یزیذ ،سٌیذ ب ٩ابوَ٫ل ،٢سٌیذب ٩زیاد ،جابز بً ٩بذاہلل ب٫ ٩اد ،حرضت ًَّي
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٤ً ٩ز ب ٩حشين بًَّ ٩ي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ اور حرضت جابز بً ٩بذاہلل ا ٪دو٧وں حرضات

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
یذ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي ص ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩زٔیَاد ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِْ ٩أ ٔ ٟذ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اٟذ َِ ٣ظقٔي َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذثَ َ٨ا َّ
اِّ ٪
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاد ٔ
ًَ ِب ٔذ اہللٔ ح و َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
ُّ
ود َب ٌِ َذ َص ِذأَة ٔ اِّ ٟز ِج ٔ١
ْخ َ
ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٔن بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي َوَُي َِٔظ ٔ َٗ َاَ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ ٔ ُّ٠وا ا ُِ ُ ٟ
ِک َّ
اح ا ِِٔ ٠ََٟب
َٓإ ٔ َِّ ٪هَّلِل َت ٌَال َي َد َوابَّ یَبُ ُّث ُض َّ٩فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ا ٪فٔي تَٔ ٠
ق َٗا َ ٢ابِ ُ٣َ ٩زِ َو َ
َِک َُ ٧ب َ
اٟشا ًَ ٔة َو َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِّ ٪هَّلِل َْ ِّ٘ ٠ا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
 ١ا َِ ٟحا ٔج ُب ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي
رش ِحبٔی ُ
َوا َِ ٟحٔ٤ي ََ ِ َ ٧ح َو ُظ َو َزا َد فٔي َحذٔیثٔطٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاد ٔ َو َح َّذثَنٔي ُ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط

قیتیہ نبدیعس،ثیل،اخدل نب سیدی،دیعس نباوبالھؽ،دیعسنبزاید،اجربنبدبعاہللنباھد،رضحت یلعریضاہلل اعتیلہنع نبرمع
نبنیسح نب یلعریضاہللاعتیلہنعافررضحتاجرب نب دبعاہللاؿدفونںرضحات ےس رمفیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکاٹوگن ںےکاسنکوہاجےنےکدعبرھگفںےسانلکنمکرکدفویکہکناہللےکھچکاجونرںیہںیہنجفہزنیمرپالیھپداتی
ےہ۔اربامیہنبرمفاؿےناینپرفاتیںیماہکہکاساستعںیماہللاجونرفںوکوھچڑدےتیںیہافراہکہکاہللیکھچکولخمؼےہرھپ
ےتکافردگےھےکےنخیچاکذرکایکافراینپرفاتیںیمدنسںیمہیااضہفایکہکانبااہلدےناہکہکھجمےسرشلیجنبااحلبجےننع
اجربنبدبعاہللنعدیبعاہللنعروسؽاہللےکرطقیےسایسےکلثمایبؿایک۔
رافی  :قیتیہنبدیعس،ثیل،اخدلنبسیدی،دیعسنباوبالھؽ،دیعسنبزاید،اجربنبدبعاہللنباھد،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع

نبرمعنبنیسحنبیلعریضاہللاعتیلہنعافررضحتاجربنبدبعاہللاؿدفونںرضحات
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رمغافراجونرفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1664

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیاً ،٪اػ ٥بً ٩بیذاہللً ،بیذاہلل ب ٩حرضت ابورآٍ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّذ َ ٪فٔي أُذُ ٔ ٪ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي ح ٔي َن َوََ ٟذ ِت ُط َٓاك َُٔ ٤ة بٔاٟؼَّ ََلة ٔ
دسمد،ییحی،ایفسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،دیبعاہللنبرضحت اوبراعفریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکداھکیہکآپےنرضحتنسحنبیلعےکاکؿںیماسفتقاذاؿدیبجاںیہنرضحتافہمطریضاہللاعتیلہنعےن
منجدایایسیاذاؿیسیجامنزےکےیلدیاجیتےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،دیبعاہللنبرضحتاوبراعفریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رمغافراجونرفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1665

٣وسي ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل
راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ٣ ،ح٤ذ بٓ ٩ـی ،١یوسٕ بٰ ٩

تٌالي ً٨ہ

وسي َح َّذثَ َ٨ا أَب ُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ١ح و َح َّذثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؤتَي ب ٔ ِّ
اٟؼب ِ َیا ََٔ ٓ ٪ی ِذ ًُو َُ ٟض ِ٥
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
ُِ

ِک بٔا َِٛ ََ َ َٟةٔ
بٔا ِٔ َٛ ََ َ َٟة َزا َد یُو ُس ُ
ٕ َویُ َح ُِّ ُٜ٨ض َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

امثعؿنباوبہبیش،دمحمنبلیضف،ویفسنبومیس،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوچبںوکالایاجاتآپاؿےکےیلربتکرمعیکداعرفامےتویفسنبومٰیسےناینپرفاتیںیم
ربتکاکذرکںیہنایکافراہکہکآپوچبںوککینحترفامےتےھت۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،دمحمنبلیضف،ویفسنبومٰیس،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رمغافراجونرفںاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1666

ًبذاٟزحً ٩٤لار ،اب ٩جزیح ،ا ٦ح٤یذ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩ثني ،ابزا٫ی ٥ب ٩وزیزداؤد ب٩
ٰ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔي ا َِ ٟوزٔیز ٔ َح َّذث َ َ٨ا َدا ُودُ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِّ ٌَ ٟلا ُر ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
ًَ ِ ٩أ ُ ُِّ ٦ح َِ ٤ی ٕذ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ُِ ١رئ َٔي أَ ِو کَّ ٤َ ٔ ٠ة َُي ِ ََ َصا ٓ ٔی٥ِ ُٜ
یَ ٩ی ِظتََ ٔ ُک ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ا ِٟحٔ ٓ٩
وَٗ ٪ا ََّ ٢أ ٟذ َ
وُِ ٠ُٗ ٪ت َو َ٣ا ا ِِّ َِ ٤ُ ٟزب ُ َ
ا ِِّ َِ ٤ُ ٟزب ُ َ
دمحمنبینثم،اربامیہنبفزریداؤدنبدبعارلنٰمحاطعر،انبرجحی،اؾ دیم،رضحتاعہشئ ریضاہللاعتیلہنع رفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایہکایکمترغمنیبدےھکیےئگںیہ؟ںیمےنرعضایکرغمنیبایکںیہرفامایہکفہولگنجےک

اسھت انجت رشکی ںیہ۔ (رماد اؿ ےس فہ ےچب نج ےک فادلنی ےن امجع ےک فتق اہلل اک ذرک ںیہن ایک ینعی ونسمؿ داعںیئ ںیہن
زپںی)۔اہیںکتہکاطیشؿاؿےکاسلمعںیمرشکیوہایگاسابرےںیمتہبےساوقؽںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اربامیھنبفزریداؤدنبدبعارلنٰمحاطعر،انبرجحی،اؾ دیم،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن
ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1667

راوی  :نصبًَّ ٩يً ،بیذاہلل ب٤ً ٩زْ ،اٟذ ب ٩حارث ،سٌیذ ،نصب ٩ابورعوبہٗ ،تادہ ،ابو٬٧یک ،حرضت ابً ٩باض
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ص ابِ ُ ٩أَبٔي
َّم َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َْاُ ٔ ٟذ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیذ َٗا ََ ٢ن ِ ْ
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َوًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ُِ ٟحظَ ٔ ُّ
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َ٧ض ٔ ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِس َت ٌَا َذ بٔاہللٔ َٓأًَ ُ
ٔیذو ُظ
یک ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َُ
َو ََ ٩ِ ٣سأ َ َل ٥ِ ُٜب ٔ َو ِجطٔ اہللٔ َٓأ َ ًِ ُلو ُظ َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُذ اہللٔ ََ ٩ِ ٣سأ َ َل ٥ِ ُٜبٔاہللٔ
رصننب یلع ،دیبع اہلل نب رمع ،اخدل نب احرث ،دیعس ،رصننب اوبرعفہب ،اتقدہ ،اوبھن ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجاہللیکانپہامےگنمتےساےسانپہدفوجاہللےکےیلکیھبامےگنوتاےس
دفدیبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےناینپرفاتیںیموبہجاہللیکاجبےئابہللاکظفلاہک۔
رافی  :رصننبیلع،دیبعاہللنبرمع،اخدلنباحرث،دیعس،رصننباوبرعفہب،اتقدہ،اوبھن،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1668

راوی ٣ :شذد ،سہ ١ب ٩بَار ،ابوًوا٧ہً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیزحرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩بَََّارٕ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ا ٌِِ ٤َ ٟن َي ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َو َس ِض ُ
ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِس َت ٌَا َذ ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َٓأًَ ُ
ٔیذو ُظ َو ََ ٩ِ ٣سأ َ َل ٥ِ ُٜبٔاہللٔ
َٓأ َ ًِ ُلو ُظ َو َٗا ََ ٢س ِض َْ ١وًُ ِث َ٤ا َُ ٪و ََ ٩ِ ٣د ًَا َُٓ ٥ِ ٛأ َ ٔجیبُو ُظ ث ُ ََّّ ٥ات َٔ ُ٘وا َو َ ٩ِ ٣آتَي إَِٔ ٟیٌِ ٣َ ٥ِ ُٜزُوّٓا َََٓآٔئُو ُظ َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد َوًُ ِث َ٤ا ُ٪
َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ُذوا َٓا ِد ًُوا اہللَ َُ ٟط َحتَّي َت ٌِ٤َُ ٠وا أَ ِِ َٗ ٪ذ کَآَأِتُ ُ٤و ُظ
دسمد،لہسنباکبر،اوبوعاہن،امثعؿنباوبہبیش،رجریرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفام ایہکوجاہللیکانؾرپمتےسانپہامےگناےسانپہدفافروجمتےساہللےکانؾرپوساؽرکےاےسدفلہسافرامثعؿےن
اینپرفاایتںیماہکہکآپےنرفامایہکوجںیہمتالبےئاسیکدوعتوبقؽرکفآےگامتؾرفاةقفتمںیہ۔افروجمتےسیکینرکےوت
اس یکیکین اکدبہلدف ۔دسمد افرامثعؿ ےناینپرفاتی ںیم اہکہکارگ ںیہمتوکیئزیچ دبہل ےکےیلہن ےلم وتاسےک ےیلاینتداع رکف
ہکںیہمتنیقیوہاجےئہکمتےناساکدبہلوپرارکدایےہ۔
رافی  :دسمد،لہسنباکبر،اوبوعاہن،امثعؿنباوبہبیش،رجریرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1669

راوی ً :باض بً ٩وی ،٥نصب٣ ٩ح٤ذًْ ،ک٣ہ اب٤ً ٩ار ،ابوز٣ی ،١ابً ٩باض ابوز٣ی١

ْٔک َُ ٣ة َی ٌِنٔي ابِ َ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا َ ٢و َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ُز َِ ٣ی َٕٗ ١ا َ٢
رض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا ً ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ک
َسأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َط ِی ْئ أَ ٔج ُذ ُظ فٔي َػ ِذرٔی َٗا َ٣َ ٢ا ص َُو ُُِٗ ٠ت َواہللٔ َ٣ا أَ َتَ َ َّ ٥ُ ٠بٔطٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔي أَ َط ِی ْئ َٔ ٩ِ ٣ط ٕ ٓ

ی٩
َاسأ َ َِّ ٢أ ٟذ َ
ک ٔ٤َّ ٣ا أَِ٧زَ ِ٨َ ٟا إَِٔ ٟی َ
ک َٗا َ٣َ ٢ا َ َ ٧حا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َٗا ََ ٢و َؿحٔ َ
ک أَ َح ْذ َٗا ََ ٢حتَّي أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت فٔي َط ٕ ٓ
کٓ ِ
َخ َو َّ
اٟواصٔزُ َوا َِ ٟباكٔ َُ ٩وص َُو
ک ِاْل َی َة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔي إٔذَا َو َج ِذ َت فٔي َن ِٔ ٔش َ
اب ِٔ َٗ ٩ِ ٣بَ ٔ ٠
ِقؤ َُ ٪ا ِل َٔ ٜت َ
ک َط ِیئّا َٓ ُ٘ ِ ١ص َُو اْلِ َ َّو َُ ٢و ِاْل ٔ ُ
َی ِ َ
بََُٔ ِّ١ط ِی ٕئ ًَْ ٔ ٠ی٥
ابعس نب میظع ،رصننب دمحم ،رکعہم انب امعر ،اوبزلیم ،انب ابعس اوبزلیم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل
ہنعےسوساؽرکےتوہےئاہکہکوجزیچںیماےنپےنیسںیموسحمسرکاتوہںفہایکےہاوہنںےنرفامایہکایکوہا؟ںیمےناہکہکدخا
یکمسقںیماسےکابرےںیمںیہناتبؤںاگ۔انبابعسریضاہللاعتیلہنعےن رفامایہکایکاسںیموکیئکشےہہیاہکہکافرےنسن
 ےگافررفامایہکاسےسوتوکیئیھبوفحمظںیہنراہ۔اہیںکتہکاہللےنہیآتیانزؽیک(افؿکیفکش)ہکارگمتکشںیموہ
رامریانزؽیکوہیئآایتےکابرےںیموتاؿولوگںےسوپھچولوجمتےسےلہپاتکبزپےتھےھت۔رھپانبابعسےنرفامایہکبج
ریتےدؽںیمھچکایخالتفاسفسدیپاوہں۔
رافی  :ابعسنبمیظع،رصننبدمحم،رکعہمانبامعر،اوبزلیم،انبابعساوبزلیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1670

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيَ ب ٩سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جائ َ ُط ْ َ ٧
اہللٔ َ٧حٔ ُذ فٔي أَ ِن ُٔ ٔش َ٨ا َّ
اٟظ ِی َئ نُ ٌِ ٔو ُ ٥أَ َِ َ ٧ ٪تَ َ َّ ٥َ ٠بٔطٔ أَ ِو ا ََِ َ َٟل َ ٦بٔطٔ َ٣ا ٔ ُ ٧ح ُّب أَ َّ٨َ َٟ ٪ا َوأََّ٧ا َتَ َ َّ٨َ ٤ِ ٠ا بٔطٔ َٗا َ ٢أَ َو َٗ ِذ َو َج ِذتُ ُ٤و ُظ َٗا ُٟوا

ُصیحُ ِاْل ٔ َی٤ا ٔ٪
َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ذَا َک َ ٔ

ادمحنبویسن،زریہنب لیہس،،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتیلہنعرفامےتںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاحصہب ںیم
ےسدنچاحصیبآپےکاپسآےئافراہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہاےنپدولںںیمتہبیسزیچںیوسحمسرکےتںیہ
افراؿےکابرےںیموگتفگ رکانںیمہتہبرگاںےہ۔آپےنایکفایعقںیہمتہیفاسفسوسحمس وہےتںیہاوہنںےناہکیجاہں
رفامایہکہیرصتحیاامیؿےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہنبلیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1671

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،ابٗ ٩ذا٣ہ ب ٩اًين ،جزیز٨٣ ،ؼور ،زرً ،بذاہلل ب ٩طذاء ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َوابِ َُُ ٗ ٩ذا ََ ٣ة بِ ٔ ٩أَ ًِي َ َن َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّذاد ٕ ًَ ِ٩
ض َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَ َح َذَ٧ا یَحٔ ُذ فٔي َن ِٔ ٔشطٔ ی ٌَُ ِّز ُق ب ٔ َّ
اٟظ ِی ٔئ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و ٪حُ َّ ٤َ ٤ة أَ َح ُّب إَِٔ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ َتَ َ َّ ٥َ ٠بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ِ َََُٛاہللُ أَ ِ َََُٛاہللُ أَ ِ َََُٛا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی َر َّد َِ ٛی َذ ُظ إلٔ َي ا َِ ٟو ِس َو َس ٔة
َْلَ ِ ٪یََ ُٜ

اَ ٪ر َّد َِ ٛی َذ ُظ
َٗا َ ٢ابِ َُُ ٗ ٩ذا ََ ٣ة َر َّد أَ َِ ٣ز ُظ ََ َ َ٣
امثعؿ نب اوبہبیش ،انب دقاہم نب ا نی ،رجری ،وصنمر ،زر ،دبعاہلل نب دشاء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
اکیآد یمیبنارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایروسؽاہللمہںیمےسوکیئ
اکیاےنپدؽںیمفوسہساپاتےہہکاسوکایبؿرکےنےسلجرکوکہلئوہاجاناسےیلآاسؿےہہکاےسولوگںوکاتبےئآپےن
َ َ ْ لْ
کُ ،اَ جَمْ ُدد ََِّ ۔ امتؾ رعتفی اہلل ےک ےیل ےہ سج ےن اطیشؿ ےک رکم وک فوسہس ڈاےنل کت دحمفد
َأ َ ر
کُ ،اَ ُّ
ََّ َأ ْ َ ر
کُ ،اَ ُ
ََّ َأ ْ َ ر
رفامای اَ ُ
راھک۔انبدقاہمےناینپرفاتیںیمدیکےکاجبےئرکماکظفلاامعتسؽایکےہ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،انبدقاہمنبا نی،رجری،وصنمر،زر،دبعاہللنبدشاء،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1672

راوی  :نٔیَّي ،ر٫يًَ ،اػ ٥احو ،٢ابوًث٤ا ،٪حرضت سٌذ ب٣ ٩اٟک

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َس ٌِ ُذ بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢سِ ٌَ ٔ٤ت ُط
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ْ ٥اْلِ َ ِح َو َُٗ ٢ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو ًُ ِث ََ ٤

ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠بي َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٕ ٤ذ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢ا َّدع َي إلٔ َي َُي َِ ٔأَبٔیطٔ َوص َُو َی ٌِ َ ٥ُ ٠أََّ٧طُ َُيَُِ أَبٔیطٔ َٓا َِ ٟح َُّ ٨ة
أُذَُ َ ٧
رح ْاَٗ ٦ا ََ ُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠بي َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٕ ٤ذ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِک ُت ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢سِ ٌَ ٔ٤ت ُط أُذَُ َ ٧
ًََِ ٠یطٔ َ َ
ْک َة ٓ ََذ َ ِ
یت أبَا بَ ِ َ
اِ َ٘ َٟ ٪ذ َطض ٔ َذ ً ٔ َِ ٨ذ َک َر ُج ََل ٔ ٪أَ ُّی َ٤ا َر ُج َ٠ي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا أَ َح ُذص َُ٤ا َٓأ َ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢رمَي بٔ َش ِض ٕ ٥فٔي
َٗا َٔ ًَ ٢
اػ ُِْ ٠ُ٘ َٓ ٥ت یَا أَبَا ًُ ِث ََ ٤

َخ َٗذ ََّٔ ٩ِ ٣ٔ ٦
یَ ٩ر ُج َّل ًََّ َي أَٗ َِذا ٔ٣ض ٔ ِ٥
ْٔش َ
اٟلائ ٕٔٔ فٔي بٔ ِـ ٌَ ٕة َوً ِ ٔ
َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو فٔي ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦ی ٌِنٔي َس ٌِ َذ بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو ِاْل َ ُ
ِک ٓ َِـ َّل َٗا َ ٢اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح ِی ُث َح َّذ َث ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َواہللٔ إُٔ َّ ٧ط ً ٔ ِ٨ذٔی أَ ِحَّ َي ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١ی ٌِنٔي َٗ ِو َُ ٟط َح َّذث َ َ٨ا َو َح َّذثَنٔي
ٓ ََذ َ َ
َٗا َ ٢أَبُو ًََّ ٔ ٕٓي َو َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َدا ُو َد َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِح ََ ٤ذ َی ُ٘و َُِ ٟ ٢ی َص َ ٔ ٟحذٔیثٔ أَصِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓ ٔة ُْ ٧ور َٗا ََ ٢و َ٣ا َرأَیِ ُت ِٔ ٣ث َ ١أَ ِص ٔ١

صة ٔکَاُ ٧وا َت ٌَ َّ٤ُ ٠و ُظ ُٔ ٩ِ ٣ط ٌِ َب َة
ا َِ ٟب ِ َ
بف
یلی ،رریھ ،اعمص اوحؽ ،اوبامثعؿ ،رضحت دعس نب امکل رفامےت ںیہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمے اکونں ےن انس افر
ریمےبلقےنوفحمظایکہکآپےنرفامایہکسجصخشےناےنپآپوکریغےکابپیکرطػوسنمبایکافرفہاجاتناھتہکسج
یک رطػ وسنمب رک راہ ےہ فہ اس اک ابپ ںیہن وت تنج اس رپ رحاؾ ےہ۔ اوبامثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم رضحت
اوبرکبہریضاہللاعتیلہنعےسالموتآپےکاسوقؽاکاؿےسذترکہایکوتاوہنںےنرفامایہکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےسریمے
اکونںےناسوقؽوکانسافرریمےدؽےناؿیکافحتظیک۔اعمصےتہکںیہہکںیمےناوبامثعؿےساہکہکاےاوبامثعؿآپےس
دفرمدفںےنوگایہدیےہوتہیدفرمدوکؿےھتاوہنںےناہکہکاؿںیمےسےلہپرمدفہںیہوہنجںےناالسؾںیماہللیکراہںیم
بسےسالہپریتالچایینعیدعسنبامکل۔افردفرسےرمدفہںیہوجسیبےسزادئارفادےکاسھتدیپؽعافئےسآےئ۔افراؿ
ےکھچکافراضفلئایبؿےیکاوبیلعےتہکںیہہکںیمےناوبداؤدےسانساوہنںےنرفامایہکدخایکمسقہیدحثیریمےزندکیدہش
ےس زایدہ یھٹیم ےہ ینعی دحنان افر دحینث انہک۔ اوبیلع ےتہک ںیہہک ںیم ےن اامؾ اوبداؤد وک ہی ےتہک وہےئ انسہک اامؾ ادمح ےن رفامای ہک الہ
وکہفیکایبؿرکدہااحدثیںیمونرںیہنوہات۔
بف
رافی  :یلی،رریھ،اعمصاوحؽ،اوبامثعؿ،رضحتدعسنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1673

راوی  :ححاد ب ٩ابویٌ٘وبٌ٣ ،اویہ اب٤ً ٩زو ،زائذہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوحرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وب َح َّذثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة َی ٌِنٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّذث َ َ٨ا َزائ َٔذةُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔي َی ٌِ ُ٘ َ
١
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََ ُی ِ٘ َب ُ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َولَّي َٗ ِو ّ٣ا بٔ َِي َِ ٔإٔذِ َٔ ٣َ ٪وأٟیطٔ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َوا٨َّ ٟا ٔ

ُص ْٖ و ًَ ِذ ْ٢
ُٔ ٨ِ ٣ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َ ِ
اجحجنباوبوقعیب،اعمفہیانبرمعف،زادئہ،اشمع،اوباصحل،اوبرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجصخشےن اےنپومیلیک ااجزتےکریغب یسک ےسفالءاکاعمہلمایک وتاس رپاہللیک رفوتشںیکافر
امتؾولوگںیکتنعلےہایقتمےکرفزاسیکہنرفضابعدتوبقؽوہیگافرہنلفنابعدت۔
رافی  :اجحجنباوبوقعیب،اعمفہیانبرمعف،زادئہ،اشمع،اوباصحل،اوبرضحت اوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدیماکیسکآدیمےسانپہامانگن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1674

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩یزیذ ب ٩جابز ،سٌیذب ٩ابوسٌیذ حرضت ا٧ص
ًبذاٟزح ٩٤د٣ظقي٤ً ،زبً ٩بذاٟواحذ،
راوی  :س٠امی ٪ب٩
ٰ
ٰ
ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َِّ ٩ٔ ٤
یذ بِ َٔ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ ا َِ ٟواحٔذٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
وت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ا َّدع َي
َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ َوِ َ ٧ح ُ ٩ب ٔ َبيَُِ َ
إلٔ َي َُي َِ ٔأَبٔیطٔ أَ ِو اَ ِ ٧ت ََّم إلٔ َي َُي َِ ٔ ََ ٣وأٟیطٔ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ ا ِ٤ُ ٟت َ َتابٔ ٌَ ُة إلٔ َي یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

امیلسؿنبدبعارلنٰمحدیقشم،رمعنبدبعاولادح،دبعارلنٰمحنبسیدینباجرب،دیعسنباوبدیعسرضحتاسننبامکلریضاہللاعتیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن ریغ ابپ یک رطػ اےنپ آپ وک
وسنمبایکایریغومیلیکرطػوسنمبایکوتاسرپلسلسمےپدرےپاہللیکتنعلافراکٹھپرےہایقتمےکرفزکت۔
رافی  :امیلسؿنبدبعارلنٰمحدیقشم،رمعنبدبعاولادح،دبعارلنٰمحنبسیدینباجرب،دیعسنباوبدیعسرضحتاسننبامکلریض

اہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسحفبسنرپافترخاجزئںیہن
ابب  :ادباکایبؿ
بسحفبسنرپافترخاجزئںیہن

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1675

٣وسي ب٣ ٩زوا ٪رقيٌ٣ ،افي ،اح٤ذ ب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہب ،ہظا ٦ب ٩سٌذ ،سٌیذ ب ٩ابوسٌیذ ،حرضت
راوی :
ٰ
ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪اَّ ٟزق ُِّّي َح َّذثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟافَي ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َو َص َذا َحذٔی ُث ُط ًَ ِ٩
وسي بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ

اب ََ ٟی َذ ًََّ٩
ئ ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣تق ٔ ٌّي َوَٓا ٔج ْز َطق ٔ ٌّي أَْمُتْن بَُ٨و آ َد ََ ٦وآ َد ُ ٩ِ ٣ٔ ٦تُ َز ٕ
َْخ َصا ب ٔ ِاْلبَا ٔ
َو َج َِّ َٗ ١ذ أَذِ َص َب ًَ ِِّ ًُ ٥ِ ُٜ٨ب َّی َة ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َوٓ ِ َ
ٔ
َْخص ُِ ٥بٔأَٗ َِوإ ٦إٔ٤َ َّ ٧ا ص ُِِ َٓ ٥ح ِْ َٓ ٩ِ ٣ٔ ٥ح َٔ ٥ج َض َّ ٥َ ٨أَ ِو ََ ٟیُٜو َّ٩ُ ٧أَص َِو ََ ًََّ ٪ي اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ٌِ ََل َّٔ ٪اٟتٔي َت ِذ َٓ ٍُ بٔأ َ ِنٔ َٔضا ا٨َّ ٟت َن
رٔ َج ْ
اَ ِ ٓ ٢

ومیسنبرمفاؿریق،اعمیف،ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،اشہؾنبدعس،دیعسنباوبدیعس،،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہککشیباہللےنمتےساجتیلہےکوخنتوکدفررکدایافراسزامہنیک
آابء ادجاد رپ رخف رکےن یک اعدت وک۔ ااسنؿ دف رطح ںیہ۔ ای وت ڈرےن فاےل ومنم دنبے۔ ای افقس فافرج دبتخب دنبے۔ مت بس
آدؾےکےٹیبوہافرآدؾیٹمےسدیپاےیکےئگںیہولگاینپوقومںرپرخفرکانرضفروھچڑدںیےگویکہکنفہمنہجےکوکولئںںیمےس
اکی وکہلئ یہ ےہ فرہن اہلل ےک زندکی وگرب ےک اس ڑیکے ےس زایدہ ذلیل وہاجںیئ ےگ وج اینپ انک ےس دبوب افر دنگیگ وک داتلیکھ
ےہ۔
رافی  :ومٰیسنبرمفاؿریق،اعمیف،ادمحنب دیعسہداین ،انبفبہ،اشہؾ نبدعس ،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہلل

اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیبصعابلکلرحاؾےہ
ابب  :ادباکایبؿ
تیبصعابلکلرحاؾےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1676

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩حرضت ًبذاہلل ب٣ ٩شٌود
راوی  :نٔیَّي ،زہيَ ،س٤اک ب ٩رحب،
ٰ

ص
َح َّذثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیَّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا س َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩
رح ٕب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ن َ َ
َٗ ِو َُ ٣ط ًََّ َي َُي َِ ٔا َِ ٟح ُِّ َٓ ٙض َو کَا َِ ٟبٌٔيَ ٔ َّأ ٟذی ُر ِّد َی َٓ ُض َو یُ ِ٨زَ َُ ب ٔ َذَ٧بٔطٔ
بف
یلی،زریہ،امسکنبرحب،دبعارلنٰمحنبرضحتدبعاہللنبوعسمدےنرفامایہکسجصخشےناینپوقؾیکانقحدمدیکوت فہاس
افٹنیکرطحےہوجونکںیںیمرگزپافہاینپدؾےسچنیھکرکاکنالاجےئاگ۔
بف
رافی  :یلی،زریہ،امسکنبرحب،دبعارلنٰمحنبرضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تیبصعابلکلرحاؾےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1677

راوی  :اب ٩بظار ،ابوًا٣ز ،سٔیا ،٪س٤اک ب ٩رحب ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤بً ٩بذاہلل ب٣ ٩شٌود

رح ٕب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّذث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
َّ
َّ
ِک ِ َ ٧ح َو ُظ
اَ ِ ٧ت َض ِی ُت إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو فٔي ُٗ َّب ٕة ٔ ٩ِ ٣أَ َدََ ٕٓ ٦ذ َ َ
انب اشبر ،اوباعرم ،ایفسؿ ،امسک نب رحب ،رضحت دبعارلنمح نب دبعاہلل نب وعسمد اےنپ فادل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس
رفاتیرکےتںیہاوہنںےنرفامایہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساچنہپآپ اکیڑمچےےک ہمیخںیمےھتآےگ
اسہقبدحثیایبؿیک۔
رافی  :انباشبر،اوباعرم،ایفسؿ،امسکنبرحب،رضحتدبعارلنمحنبدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تیبصعابلکلرحاؾےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1678

راوی ٣ :ح٤ود بْ ٩اٟذ د٣ظقيَ ،فیابي ،س٤٠ہ ب ٩بْشد٣ظقي ،ب٨ت حرضت واث٠ہ ب ٩اَسٍ٘

ْش ِّ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ح ُ٤ودُ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ِّ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي ًَ ِ ٩ب ٔ ِ٨تٔ َواث ٔ ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ أََ َّ ٧ضا
رفیَاب ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
اٟو٥ِٔ ٠
ک ًََّ َي ُّ
َسِ ٌَ ٔ٤ت أَبَا َصا َی ُ٘و ُُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ا َِ ٌَ ٟؼب ٔ َّی ُة َٗا َ ٢أَ ُِ ٪تٌٔي َن َٗ ِو ََ ٣

ومحمد نب اخدل دیقشم ،رفاییب ،ہملس نب رشبدیقشم ،تنب رضحت فاہلث نب االعقس یک اصزبحادی اےنپ فادل رضحت فاہلث ےس رفاتی
رکیتںیہہکاوہنںےنفادلوکہیرفامےتوہےئانسہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملستیبصعایکےہآپےن
رفامایہکمتاینپوقؾیکملظرپدمدرکف۔

رافی  :ومحمدنباخدلدیقشم،رفاییب،ہملسنبرشبدیقشم،تنبرضحتفاہلثنباالعقس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تیبصعابلکلرحاؾےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1679

راوی  :اح٤ذ ب٤ً ٩ز ب ٩رسح ،ایوب ب ٩سویذ ،حرضت اسا٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩زیذ سے روایت ےہ ا٧ہوں ےن حرضت
سٌیذ ب ٩ا٤ٟشیب

ٔیذ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب یُ َح ِّذ ُث ًَ ِ٩
وب بِ ُُ ٩س َویِ ٕذ ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕذ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
اٟرسحٔ َح َّذثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
رسا َٗ َة بِ ٔ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ُٔ ٩ج ٌِ ُظ ٕ ٥ا ِِ ٤ُ ٟذٟٔطٔ ِّي َٗا ََ َْ ٢لب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََْ ٢يَُِ ُ ٥ِ ٛا َِ ٤ُ ٟذآ ٔ ٍُ ًَ ِٔ ًَ ٩ظي ََتٔطٔ
َُ
ِ
ٔیٕ
َ٣ا َ ٥َِ ٟیأثَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َدا ُود أَ ُّی ُ
وب بِ ُُ ٩س َویِ ٕذ َؿٌ ْ
ادمحنبرمعنب رسح،اویب نب وسدی،رضحت ااسہمریض اہللاعتیلہنعنبزدیےسرفاتیےہاوہنںےنرضحتدیعسنبابیسمل
ےسانسہکفہرضحترساہقنبامکلنبمثعجنبابیسملےسرفاتیرکےتںیہاوہنںےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنںیمہہبطخدایافررفامایہکمتںیمےسرتہبصخشفہوجاینپربادریاکدافعرکےبجکتہکانگہہنوہ۔
رافی  :ادمحنبرمعنبرسح،اویبنبوسدی،رضحتااسہمریضاہللاعتیلہنعنبزدیےسرفاتیےہاوہنںےنرضحتدیعسنب
ابیسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

تیبصعابلکلرحاؾےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1680

ًبذاٟزح٣ ٩٤کيً ،بذاہلل ب ٩ابوس٠امی ،٪حرضت جبيَ ب٣ ٩لٌ٥
راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩وہب ،سٌیذ ب ٩ابوایوب٣ ،ح٤ذ ب٩
ٰ

یب َة ًَ ِ٩
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّي َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي َٟب ٔ َ
اٟرسحٔ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ًَ ِب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪ج َبي َِ ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٟ ٢ی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣د ًَا إلٔ َي ًَ َؼب ٔ َّی ٕة
ات ًََّ َي ًَ َؼب ٔ َّی ٕة
َوَِ ٟی َص ٔ٨َّ ٣ا ََٗ ٩ِ ٣ا َت ََ ًََّ ١ي ًَ َؼب ٔ َّی ٕة َوَِ ٟی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ ٣َ ٩ِ ٣

انب رسح ،انب فبہ ،دیعس نب اوباویب ،دمحم نب دبعارلنٰمح یکم ،دبعاہلل نب اوبامیلسؿ ،رضحت ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنتیبصعیکدوعتدیفہمہںیمےسںیہنسجےنتیبصعرپڑلایئیکفہمہ
ںیمےسںیہنسجیکومتتیبصعرپوہیئفہمہںیمےسںیہن۔
رافی  :انبرسح،انبفبہ،دیعسنباوباویب،دمحمنبدبعارلنٰمحیکم،دبعاہللنباوبامیلسؿ،رضحتریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تیبصعابلکلرحاؾےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1681

راوی  :ابو بْک ب ٩ابوطیبہ ،ابواسا٣ہ ًوٖ ،زیاد بْ٣ ٩خا ،ٚابو٨ٛا٧ہ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
وسي َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْخا ٕ ٩ِ ًَ ٚأَبٔي ٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
ٖ ًَ ِ ٩زٔ َیاد ٔ بِ َٔ ِ ٣ٔ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِ ُ ٩أ ُ ِْتٔ ا ِِ َ٘ ٟوُ ٨ِ ٣ٔ ٔ ٦ض ِ٥

اوبرکبنباوبہبیش،اوبااسہموعػ،زایدنبرخماؼ،اوبانکہن،رضحتاوبومیسارعشیرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکیسکوقؾاکاھباجنایسںیمےسےہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اوبااسہموعػ،زایدنبرخماؼ،اوبانکہن،رضحتاوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تیبصعابلکلرحاؾےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1682

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩حرضت ابوً٘بہ
راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاٟزحی ،٥حشين ب٣ ٩ح٤ذ ،جزیز٣ ،ح٤ذ ب ٩اسحا ،ٚداؤد ب ٩حؼين،
ٰ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّح ٔٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َح َّذثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّ٤ذٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙدا ُو َد بِ ٔ٩
اِ ٣َ ٪ولّي ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔٓ ١ار َٔض َٗا ََ ٢طض ٔ ِذ ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي ًُ ِ٘ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِ٘ َب َة َوک َ َ
َّ ُ
ْشٔٛي َن َٓ ُُِ٘ ٠ت ُْ ِذ َصا ٔ٣نِّي َوأََ٧ا ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦ا َِٟٔارٔس ُّٔي َٓا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َ َّي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َرضبِ ُت َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ُح ّذا ٓ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢ض ََّل َُِٗ ٠ت ُْ ِذصَا ٔ٣نِّي َوأََ٧ا ا ََِ ُِ ٟل ُ ٦اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
دمحم نب دبعارلمیح ،نیسح نب دمحم ،رجری ،دمحم نب ااحسؼ ،داؤد نب نیصح ،دبعارلنٰمح نب رضحت اوبہبقع ریض اہلل اعتیل ہنع وجالہ
افرسےکآزادرکدہالغؾےھترفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوزفہادحںیماحرضاھتںیمےنرشمک
ںیمےساکیصخشوکامرڈاالافراہکہکاےسریمیرطػےسااھٹولافرںیمافریسالغؾوہں۔وتروسؽاہللریمیرطػوتمہجوہےئ
افررفامایہکوتےنہیویکںںیہناہکہکہیریمافارےلہکںیمااصنریالغؾوہں۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،نیسحنبدمحم،رجری،دمحمنبااحسؼ،داؤدنبنیصح،دبعارلنٰمحنبرضحتاوبہبقعریضاہللاعتیلہنع

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

تبحمرکےنفاےلاکوبحمبےسانہکہکںیمھجتےستبحمرکاتوہں
ابب  :ادباکایبؿ
تبحمرکےنفاےلاکوبحمبےسانہکہکںیمھجتےستبحمرکاتوہں

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1683

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ثور ،حبیب بً ٩بیذ ،حرضت ٘٣ذا ٦بٌ٣ ٩ذی ِکب

ا ٪أَ ِد َر َُ ٛط ًَ ِ٩
یب بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟذأ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩ذٔی َ ٔ
ِک َب َو َٗ ِذ ک َ َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ثَ ِورٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َحب ٔ ُ
 ١أَ َْا ُظ َٓ ُِ ٠ی ِخَ ٔ َِ ُظ أَُ َّ ٧ط یُ ٔح ُّبطُ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ َح َّب اَّ ٟز ُج ُ
دسمد،ییحی،وثر،بیبحنبدیبع،رضحتدقماؾنبدعمیرکبےسرفاتیےہہکاںیہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہی
ابتیچنہپےہہکآپےنرف امایہکبجآدیماےنپیسکاھبیئےستبحمرکےوتاےساچےیہہکاےسالتبدےہکفہاسےستبحمرکات
ےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،وثر،بیبحنبدیبع،رضحتدقماؾنبدعمیرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
تبحمرکےنفاےلاکوبحمبےسانہکہکںیمھجتےستبحمرکاتوہں

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1684

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابز اہی٣ ،٥بارک بٓ ٩ـاٟہ ،ثابت ب٨اِي حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

اَ ٨ِ ٔ ً ٪ذ
َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟب َار ُک بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّذثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨اِ ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل ک َ َ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ز بٔطٔ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي َْلُح ُّٔب َص َذا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًَِ ٤َِ ٠ت ُط
َّک َّأ ٟذی أَ ِحبَب ِ َتنٔي َُ ٟط
ک فٔي اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َحب َ
َٗا ََٗ ََ ٢ا َ ٢أَ ًُِ ٤ِ ٔ ٠ط َٗا َ٠َ َٓ ٢حٔ َ٘ ُط َٓ َ٘ا َ ٢إِِّٔي أُح ُّٔب َ
ملسمنباربامیہ،رابرکنب اضفہل،اثتبانبینرضحتاسننب امکلریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس اکی صخش اھٹیب اھت ہک اکی افر آدیم فاہں ےس ذگرا اس آدیم ےن اہک ای روسؽ اہلل کشیب ںیم اس ےس تبحم رکات
وہںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکوتےناےساتبایےہ؟اسےناہک ںیہنآپےنرفامایہکاجاےساتب۔رافیےتہک
ںیہ ہک فہ اےس اج رک الم افر اہک ہک ںیم اہلل ےک ےیل آپ ےس تبحم رکات وہں اس دفرسے ےن اہک ھجت ےس فہ ذات تبحم رکے سج
ےکےیلوتےنھجمےستبحمیک۔ینعیاہللاعتیل۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،رابرکنباضفہل،اثتبانبینرضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوکیکینرکےتدھکیرکاسےستبحمرکان
ابب  :ادباکایبؿ
یسکوکیکینرکےتدھکیرکاسےستبحمرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1685

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١س٠امی ،٪ح٤یذبَ٫ ٩ل ،٢حرضت ًبذاہلل ب ٩ػا٣ت
راوی :
ٰ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٔذ بِ ٔ ٩ص ََٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ذ َٓرٕ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
 ١یُ ٔح ُّب ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦وََ َی ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ی ٌِ َٔ٠٤َ ٌَ َٛ ١َ ٤ض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧ت َیا أَبَا ذ ٓ َٕر َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت َٗا ََٓ ٢إِِّٔي أُح ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط
اہللٔ اَّ ٟز ُج ُ

ک َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت َٗا ََٓ ٢أ َ ًَا َدصَا أَبُو ذ ٓ َٕر َٓأ َ ًَا َد َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧
ومیس نب اامسلیع ،امیلسؿ  ،دیم نب الھؽ ،رضحت دبعاہلل نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبذرافغری ےن رعض ایک ای
روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس اکی آدیم یسکوقؾ ےس تبحم رکات ےہ نکیل اؿ ےک اامعؽرکےنیک دقرت ںیہن راتھک وت اس اک ایک
مکحےہ؟یبنےنرفامایہکاےاوبذرآرختںیماسےکاسھتوہاگسجےسوتتبحمرکاتےہ۔اوبذرےندفابرہیہیابتیہکوتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنیہیابتدرہایئ۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امیلسؿ ،دیمنبالھؽ،رضحتدبعاہللنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکوکیکینرکےتدھکیرکاسےستبحمرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1686

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ ،یو٧ص بً ٩بیذ ،ثابت ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أَ ِػ َح َ

 ١یُ ٔح ُّب اٟزَّ ُج ََ ًََّ ١ي
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ َ ٥َ ٠فحُوا بٔظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟأَ َرص َُِٔ َ ٥ف ُحوا بٔظَ ِی ٕئ أَ َط َّذ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اَّ ٟز ُج ُ
 ١بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟز ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َح َّب
 ١بٔطٔ َو ََ َی ٌِ َُ ٤
ا ِ ٩ِ ٣ٔ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا َِ ٟخي َِ ٔ َی ٌِ َُ ٤

فبہنبہیقب،اخدل،ویسننبدیبع،اثتب،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہب
وک اانت وخش ںیہن داھکی یسک ابت رپ انتج اس ابت رپ ہک اکی آدیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل
یلصاہللہیلع فآہلفملساکیآدیمیسکےساسےکیسکلمعریخیکانبءرپتبحمرکاتےہافرفہوخداسلمعریخرپاعلمںیہنےہاس
اکایکمکحےہ۔آپےنرفامایہکآدیمسجےستبحمرکاتوہاگاسےکاسھتوہاگ۔

رافی  :فبہنبہیقب،اخدل،ویسننبدیبع،اثتب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکوکیکینرکےتدھکیرکاسےستبحمرکان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1687

راوی  :اب٣ ٩ثني ،یحیي ب ٩ابوبٜيَ ،طیباً ،٪بذا٠٤ٟک ب٤ً ٩يَ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩أَبٔي بَُٜيَِ ٕ َح َّذثَ َ٨ا َط ِی َبا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي َِ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
ار ُِ ٣ؤ َت َ٩ْ ٤
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟش َتظَ ُ
انبینثم،ییحی نباوبریکب،ابیشؿ،دبعاکلمل نبریمع،اوبہملس،رضحت اوبرہریہریض اہللاعتیلہنعرفامےتںیہ ہک روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےسروشرہایلاجےئفہاامتندارےہ۔
رافی  :انبینثم،ییحینباوبریکب،ابیشؿ،دبعاکلملنبریمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یکینیکرامنہیئرکاناجبےئوخدیکینےہ
ابب  :ادباکایبؿ
یکینیکرامنہیئرکاناجبےئوخدیکینےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1688

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابوً٤زو ،طیباِي ،حرضت ابو٣شٌود اَنؼاری

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِی َباِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٣ش ٌُود ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
َ
ک ًََِ ٠یطٔ َو َل ٩ِٔ ٜائِتٔ ُٓ ََلّ٧ا
إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي أُبِ ٔذ ََ بٔي َٓا ِح٠ِ ٔ٤نٔي َٗا َ ََ ٢أَ ٔج ُذ َ٣ا أَ ِحَ ُ٠ٔ٤

ک َٓأ َ َتا ُظ َٓ َح َ٠َ ٤طُ َٓأتََي َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َِْ َ ََ ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ط أَ َِ ٪ی ِحَ ٠َ ٔ٤
 ١أَ ِجز َٔٓأًٔ٠طٔ
ََ ٩ِ ٣د ََّ ًََّ ٢ي َْي َِ ٕ َٓ َُ ٠ط ِٔ ٣ث ُ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،ا شمع ،اوبرمعف ،ابیشین ،رضحت اوبوعسمد االاصنری رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاپسآایافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریماراہتسعطقنموہایگسپےھجموساریاطعرفامےیئآپےنرفامایہکںیم
وت وکیئ ایسی وساری ںیہن اپ اتہک اس رپ ےھجت وسار رکفں نکیل الفں ےک اپس الچ اج اشدی فہ ےھجت وساری رپ وسار رکدے۔ فہ اس صخش
ےکاپسایگوتاسےنوساریاےسددییفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس آای افرآپوکالتبایوتآپےنرفامایسجےن
یسکیکینافرریخیکرطػراامنہیئیکوتاسوکیکینرکےنفاےلانتجارجےلماگ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،اوبرمعف،ابیشین،رضحتاوبوعسمداالاصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخااشہتاسفنہیناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
وخااشہتاسفنہیناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1689

راوی  :حیوة ب ٩رشیح ،ب٘یہ ،ابوبْک ب ٩ابو ٣ز یْ ،٥اٟذ ب٣ ٩ح٤ذ ث٘في ،بَل ٢ب ٩ابودرداء ،حرضت ابواٟذرداء ٧بي ِکی٥
ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

ْک بِ ٔ ٩أَبي َِ ٣ز َیَْ ٩ِ ًَ ٥أ ٔ ٟذ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ َّ
اٟث َ٘ف ٔ ِّي ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ ٩أَبٔي ا َّ
ئ
ٟذ ِر َدا ٔ
رشیِ ٕح َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ ٔ َ
َح َّذثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
ک َّ
ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
اٟظ ِی َئ ی ٌُِ َّٔم َوی ُٔؼ ُّ٥
اٟذ ِر َدا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ح ُّب َ
ویحۃنبرشحی،ہیقب،اوبرکبنباوبرممی،اخدلنبدمحمیفقث،البؽنباوبدرداء،رضحتاوبادلرداءیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس
رفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایہکیسکزیچےسریتیتبحمےھجتادناھرہبارکد یتےہ۔
رافی  :ویحۃنبرشحی،ہیقب،اوبرکبنباوبرم می،اخدلنبدمحمیفقث،البؽنباوبدرداء،رضحتاوبادلرداءیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افسرشاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
افسرشاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1690

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪بزیذہ ،ب ٩ابوبزدہ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ب ُ َزیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَبٔي بُزِ َد َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
ِ
اط َٔ ٌُوا إلٔ َ َّي ُ ٔ ٟت ِؤ َجزُوا َو َِ ٟی ِ٘ ٔف اہللُ ًََّ َي َ ٔ ٟشا َٔ٧ ٪ب ٔ ِّیطٔ َ٣ا َطا َئ
دسمد،ایفسؿ،ربدیہ،نباوبربدہ،رضحت اوبومیسارعشی ریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکھجمےسولوگںیکافسرشایکرکفاتہکںیہمتارجےلماگافراہللاعتیلاےنپیبنیکزابؿرپاجریرفامےئاگوجاسوکوظنمروہاگ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،ربدیہ،نباوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنع

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

طخںیماانپانؾےلہپانھکلاچےیہ
ابب  :ادباکایبؿ
طخںیماانپانؾےلہپانھکلاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1691

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨ب٫ ،١شي٨٣ ،ؼور ،اب ٩سيَی ،٩اح٤ذ ٣زہ ہظی ،٥حرضت ًَلء ب ٩اٟحرضمي

یَٗ ٩ا َ ٢أَ ِح َُ ٤ذ َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة َی ٌِنٔي صُظَ ِ ّامی ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف َو َٔ ٟذ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا صُظَ ِی ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼو ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
ا ٪إٔذَا ََ ٛت َب إَِٔ ٟیطٔ بَ َذأَ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ
ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َحیِ َٔ َ ََٓ ٩
رضم ٔ ِّي ک َ َ
اًَ ٪ا ٔ ١َ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي ا َِ ٟب ِ َ
ئ أَ َّ ٪ا ََِ ٌَ ٟل َئ بِ َ ٩ا َِ ٟح ِ َ
ادمح نب لبنح ،هشی ، ،وصنمر ،انب ریسنی ،ادمح رمہ میشہ ،رضحت العء نب ارضحلیم یک ضعب افالد ےس رمفی ےہ ہک رضحت العء یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےسرحبنیےکوگررنےھتبجفہآپیکرطػوکیئوتکمبےتھکلوتادتباءاےنپانؾےسرکےت۔
رافی  :ادمحنبلبنح،هشی،وصنمر،انبریسنی،ادمحرمہمیشہ،رضحتالعءنبارضحلیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
طخںیماانپانؾےلہپانھکلاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1692

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بذاٟزحیٌَّ٣ ٥ي ب٨٣ ٩ؼور ،ہظی٨٣ ،٥ؼور ،اب ٩سيَی ،٩ابًَ ٩لء حرضت ً٤٠اء ب ٩حرضمي

ئ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّح ٔٔیَ ٥ح َّذثَ َ٨ا ا ٌَََِّّ ٤ُ ٟي بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ َِْ َ َََ٧ا صُظَ ِی ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼورٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔيَ ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩ابِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اسٔ٤طٔ
ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
رضم ٔ ِّي أَُ َّ ٧ط ََ ٛت َب إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َذأَب ٔ ِ
ئ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟح ِ َ
دمحمنبدبعارلمیحمعلینبوصنمر ،میشہ،وصنمر،انبریسنی،انبالعءرضحتاملعءنبرضحیمےسرفاتیےہہکاوہنںےنیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکطخاھکلوتاسیکادتباءاےنپانؾےسیک۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیحمعلینبوصنمر،میشہ،وصنمر،انبریسنی،انبالعءرضحتاملعءنبرضحیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ
ابب  :ادباکایبؿ
ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1693

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي٣ ،ح٤ذ ب ٩یحیي ً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بیذاہلل بً ٩بذاہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابً ٩باض رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٩
اٟزوَ ٔ ٦س ََل ْ٦
ًُت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ت َب إلٔ َي ص َٔز ِٗ ََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١ح َّٕ ٤ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ إلٔ َي ص َٔز ِٗ ًََ ١و ٔٔیُّ ٥

ا ٪أَ َِْ َ ََ ُظ َٗا َََ ٓ ٢ذ َْ ِ٨َ ٠ا ًََّ َي ص َٔز ِٗ ََٓ ١أ َ ِجََ ٠ش َ٨ا بَي ِ َن
ًََّ َي ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ ا ُِ ٟض َذی َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ض أَ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا ٓ ٔیطٔ بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ح َّٕ ٤ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ إلٔ َي
یَ َذیِطٔ ث ُ ََّ ٥د ًَا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اٟزوَ ٔ ٦س ََل َْ ًََّ ٦ي ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ ا ُِ ٟض َذی أَ َّ٣ا َب ٌِ ُذ
ص َٔز ِٗ ًََ ١و ٔٔیُّ ٥

نسحنب یلع ،دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہلل نبدبعاہللنبہبتع،رضحت انبابعسریضاہللاعتیل ہنع ےسرفاتی

ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہلق وک طخ اھکل ہک دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس رفؾ ےک ڑبے
ابداشہ رہلقیک رطػ السؾ اس رپ سج ےن دہاتییک ریپفی یک۔ دمحم نبییحی رافی ےن اہکہک انب ابعس ےن رفامای ہک اوبایفسؿ ےن
اںیہن التبای افر اہکہک مہ رہلق ےکدرابر ںیمدالخ وہےئ وت اس ےنںیمہ اےنپاسےنم اھٹبای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اک
ََّارلَّ ْ َ ِ
ََّیکرطػےسرفؾےکڑبےابداشہیکرطػ۔السؾاس
وُسؽا ِ
ِح۔ ُ َ َّ ُ د
اھتِبا ِ
ْحارلَّ ِ
انہمرابرکوگنماایوتاسںیماھکل ِ ْ ِ
ِ
حُم َر ُ
رپسجےندہاتییکریپفییک۔اامدعب۔
رافی  :نسحنبیلع،دمحمنبییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1694

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ،٪سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ُس َض ِی ُ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠یَ ِحزٔی َوَْ ٟذ َواَ ٔ ٟذ ُظ إ ٔ ََّ أَ ِ ٪یَحٔ َذ ُظ َُ٠٤ِ ٣وکّا ٓ ََی ِظتََٔیَطُ َٓ ُی ٌِت ٔ َ٘طُ

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،لیہس نب اوباصحل ، ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامای ڑلاک اےنپ فادل (ےک ااسحؿ) اک دبہل وپرا ںیہن رکاتکس وساےئ اےکس ہک فہ اےنپ ابپ وک یسک اک الغؾ اپےئ افر اےس رخدی رک آزاد رک
دے۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،لیہسنباوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1695

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،اب ٩ابوذئب ،حارث ،ح٤زہ ب ٩حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َْالٔي ا َِ ٟحار ُٔث ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
َ
َ
َّ
َّ
ِک
کَاِ َ ٧ت َت ِحتٔي ا َِ ٣زأَ ْة َو ُُ ٨ِ ٛت أُح ُّٔب َضا َوک َ َ
ْکص َُضا َٓ َ٘ا َ ٢لٔي كَ َِّ ِ٘ ٠ضا َٓأبَ ِی ُت َٓأتَي ًُ َ٤زُ أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ا٤َ ًُ ٪زُ َی ِ َ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ َِّ ِ٘ ٠ضا
ذََ ٔ ٟ

دسمد ،ییحی،انباوبذبئ،احرث،زمحہنبرضحتدبعاہللنبرمعرفامےتںیہہکاکیوعرتریمےاکنحںیم یھتافرںیماس ےس
تبحمرکاتاھت افررضحترمع ریضاہللاعتیلہنعاسوکاندنسپرکےتےھتاوہنںےناہکہک اےسالطؼددیفںیمےنااکنرایکوترضحت
رمعریضاہللاعتیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگافرآپےسہیابتذرکیک،آپےنرفامایہکاےسالطؼددیف۔
رافی  :دسمد،ییحی،انباوبذبئ،احرث،زمحہنبرضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1696

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،سٔیا ٪حرضت بہز ب ٩حٜی٥

ک
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَبَ ُّز َٗا َ ٢أ ُ ََّ ٣

َ
ک ث ُ َّ ٥أ ُ ََّ ُ َ ُ َ ٣
َق َب َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠ی ِشأ َ َُ ٢ر ُج ِْ ٣َ ١و ََ ُظ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕ١
ث ُ َّ ٥أ ُ ََّ ٣
َق َب َٓاْلِ ِ َ
ک ث َّ ٥أبَا َک ث َّ ٥اْلِ ِ َ
َّ
َّ ٔ
َ
َق ََ
ص َُو ً ٔ َِ ٨ذ ُظ ٓ ََی ُِ ٌُ ٨َ ٤ط إٔیَّا ُظ إَٔ ُدع َي َٟطُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٓ َِـُ٠طُ أ ٟذی َُ ٌَ ٨َ ٣ط ُط َحا ًّا أ ِ َ
دمحمنبریثک،ایفسؿرضحتزہبنبمیکحاےنپفادلےسافر اؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ںیمسک ےکاسھتکینولسکرکفں؟رفامایہکاینپامںےکاسھت اینپامںےکاسھت رھپاینپامں ےکاسھت ،رھپ
اےنپ اب پاسیکھت رھپ اینپ رقاتبداری ںیم زایدہ رقبی وجوہں اؿ ےکاسھت افر روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکوج
صخشاےنپآزادرکدہالغؾےساسےکامؽاکوساؽرکےوجاسیکرضفرتےسزادئاسےکاپسوہافررھپفہاےسعنمرکدےوت
ایقتمےکرفزاساکفہزادئامؽالایاجےئاگاکیاجنگاسپنانبرک۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿرضحتزہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1697

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي ،حارث ب٣ ٩زہ ،حرضت ک٠یب بٌٔ٨٣ ٩ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َح َّذثَ َ٨ا کَُِ ٠ی ُب بِ َُ ٌََ ٔ٨ِ ٣َ ٩ة ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔأَُ َّ ٧ط أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َاک َح ٌَّ ٙوا ٔج ْب َو َرح ِْٔ ٣َ ٥و ُػو َْ ٟة
ک َوأَ َْا َک َو َِ ٣و ََ َک َّأ ٟذی َیَّٔي ذ َ
ک َوأَبَ َ
اک َوأ ُ ِْ َت َ
َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَبَ ُّز َٗا َ ٢أ ُ ََّ ٣
دمحمنبیسیع،احرثنبرمہ،رضحتبیلکنبمیفعہاےنپداداےسرفاتیرکےتںیہفہ رفامےتںیہہکفہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاپسآےئافر رعض ایک ایروسؽاہللںیمسک ےکاسھتنسحولسکرکفں؟رفامایہکاینپامںےکاسھتابپاسیکھت نہب
اھبیئےکافراےنپآزادرکےنفاےلاسیکھتسجاکقحفابجےہافرسجےسہلصریمحافررقاتبداریےہ۔

رافی  :دمحمنبیسیع،احرثنبرمہ،رضحتبیلکنبمیفعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1698

ًبذاٟزح ،٩٤حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز
٣وسي ،ابزاہی ٥ب ٩سٌذ ،ح٤یذ ب٩
ٰ
راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩جٌرفب ٩زیادً ،باد بٰ ٩

وسي َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ ٩زٔ َیاد ٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ح و َح َّذثَ َ٨ا ًَبَّادُ بِ َُ ٣ُ ٩
ُح َِ ٤ی ٔذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِٔ َََٛا ِلَ َٜبائ ٔز ٔأَ َِ ٪ی٩َ ٌَِ ٠

َ ١واَ ٔ ٟذیِطٔ َٗا َ ٢یَ ٩ُ ٌَِ ٠أَبَا اٟزَّ ُج ََٔ ٓ ١ی ٩ُ ٌَِ ٠أَبَا ُظ َویَ ٩ُ ٌَِ ٠أ ُ َُّ ٣ط ٓ ََی٩ُ ٌَِ ٠
ٕ یَ ٩ُ ٌَِ ٠اَّ ٟز ُج ُ
اَّ ٟز ُج ُ
َ ١واَ ٔ ٟذیِطٔ ٗٔی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
أ ُ َُّ ٣ط
دمحمنبرفعجنبزاید،ابعدنبومیس،اربامیہنبدعس ،دیمنبدبعارلنٰمح،رضحتدبعاہللنبرمعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ةکرئ ںیم بس ےس ڑبا ہریبہ انگہ ہی ےہ ہک ااسنؿ اےنپ فادلنی رپ تنعل رکے۔ آپ ےس اہک ایگ ای روسؽ
اہلل۔آدیماےنپفادلنیرپتنعلرکاتےہ؟ہیےسیک؟رفامایہکااسنؿیسکآدیمےکابپرپتنعلرکاتےہفہاسےکابپوکتنعلرکات
ےہافربجیسکامںیکتنعلرکاتےہوتوجاابفہاسیکامںرپتنعلرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبرفعجنبزاید،ابعدنبومٰیس،اربامیہنبدعس ،دیمنبدبعارلنٰمح،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1699

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩س٠امی ،٪اسیذ ب٩
راوی  :ابزاہی ٥ب٬٣ ٩ذیً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوطہبہ٣ ،ح٤ذ بًَ ٩لء ،ابوًبذاہلل ب ٩ادریص،
ٰ
ًَّي بً ٩بیذ ،حرضت ابوسیذ ٣اٟک ب ٩ربیٌہ اٟشاًذی

َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ضذ ٓ ٕ
ٔیص ًَ ِ٩
ٔی َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗاُٟوا َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِدر َ
یٌ َة
ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَسٔی ٔذ بِ ِّٔ ٔ ًََّ ٩ي بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕذ َِ ٣ول َي بَنٔي َساً َٔذ َة ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َس ِی ٕذ َ٣أ ٔ ٟک بِ َٔ ٩رب ٔ َ

َّ
اٟشأًذ ِّٔی َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩ذ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َجائ َ ُط َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَنٔي َسَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ِ١
َار َُ ٟض َ٤ا َوإ ٔ ِنَٔاذُ ًَ ِض ٔذص َٔ٤ا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔذص َٔ٤ا
بَق ٔ َي ٔ ٩ِ ٣ب ٔ ِّز أَبَ َو َّی َط ِی ْئ أَبَ ُّزصُ َ٤ا بٔطٔ َب ٌِ َذ َِ ٣وت ٔض ٔ َ٤ا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥اٟؼَّ ََلةُ ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َو ٔاَ ِستٔ ِِٔ ُ
وػ ُ َّ
ِک ُاَ ٦ػذٔی٘ٔض ٔ َ٤ا
َو ٔػ َُ ٠ة اَّ ٟزح َّٔٔ ٥اٟتٔي ََ تُ َ
 ١إَٔ بٔض ٔ َ٤ا َوإ ٔ ِ َ

اربامیہ نب مھددی ،امثعؿ نب اوبَہیہ ،دمحم نب العء ،اوبدبع اہلل نب ادرسی ،دبعارلنٰمح نب امیلسؿ ،ادیس نب یلع نب دیبع ، ،رضحت
اوبدیسامکلنبرہعیبااسلدعیرفامےتںیہہکمہ ولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھتہکاسدفراؿینبہملساکاکی
صخشآای افراس ےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ایکریمےفادلنیاسیکھتنسحولسکوکیئ وصرتابیق ےہہکںیماؿ
یکومتےکدعباؿاسیکھتنسحولسکرکفں؟رفامایہکاہںاؿےکےیلداعرکان،اافغتسررکان،افراؿےکدعباؿیکفتیصایدہع
وکوپرارکانافراؿےکنیقلعتمےکاسھتہلصریمحرکانوجایہنےسڑجےےھتافراؿےکدفتساکارکاؾرکان۔
رافی  :اربامیہ نب مھددی ،امثعؿ نب اوبَہیہ ،دمحم نب العء ،اوبدبعاہلل نب ادرسی ،دبعارلنٰمح نب امیلسؿ ،ادیس نب یلع نب دیبع،
رضحتاوبدیسامکلنبرہعیبااسلدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1700

راوی  :اح٤ذ ب٨٣ ٩یٍ ،ابونرضٟ ،یث اب ٩سٌذ ،یزیذ بً ٩بذاہلل ب ٩اسا٣ہ ب٫ ٩ادً ،بذاہلل ب ٩دی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رض َح َّذث َ َ٨ا َّ
یذ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاد ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ئ أَصِ َُ ١و ِّد أَبٔیطٔ َب ٌِ َذ أَ ِ ٪یُ َول ِّ َي
اہللٔ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَبَ َّز ا ِٔ َِّ ٔ َٟػ َُ ٠ة ا ِ٤َ ٟزِ ٔ
ادمح نب عینم ،اوبرضن ،ثیل انب دعس ،سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اھد ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب رتہبنی یکین ہی ےہ فادل ےک ااقتنؽ ےک دعب اؿ ےس تبحم رکےن فاےل
نیقلعتمفاةحبےسہلصریمحرکے۔
رافی  :ادمحنبعینم،اوبرضن،ثیلانبدعس،سیدینبدبعاہللنبااسہمنباھد،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1701

راوی  :اب٣ ٩ثني ،ابوًاػ ،٥جٌرف ب ٩یحیي ب٤ً ٩ارہ ب ٩ثوبا ،٪حرضت ابواٟلٔی١

ا ٪أَ َّ ٪أَبَا
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذث َ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ا ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُ ٩ثَ ِوبَ َ
رف بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َج ٌِ َ ُ
١
اٟلٔ َِی َٔ ١وأََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُ ََُل ْ ٦أَ ِحُ ٔ٤
اٟلٔ َِی ٔ ١أَ َِْ َ ََ ُظ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٘ ٔش ُِ َٟ ٥ح ّ٤ا بٔا ِٟحٔ ٌٔزَّاَ٧ةٔ َٗا َ ٢أَبُو ُّ
ُّ

ًَوِ َ ٥ا َِ ٟحزُورٔ إٔذِ أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٣زأَ ْة َحتَّي َدِ َ ٧ت إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َش َم ََ ٟضا رٔ َدائ َ ُط َٓ َح ََ ٠ش ِت ًََِ ٠یطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٣ه ٔ َي
َٓ َ٘اُٟوا َص ٔذظ ٔأ ُ ُّ٣طُ َّاٟتٔي أَ ِر َؿ ٌَ ِتطُ
انب ینثم ،اوباعمص ،رفعج نب ییحی نب امعرہ نب وثابؿ ،رضحت اوبالیفطل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
رعجاہنےکاقمؾرپداھکیہکوگتشمیسقترفامرےہںیہاوبالیفطلرفامےتںیہہکاسفتقںیمڑلاکاھتافرافٹنیکڈہیااھٹایرکاتاھت۔
اس دفراؿ اکی وعرت اسےنم آیئ اہیں کت ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی وہیئگ آپ ےن اس ےک ےیل اینپ اچدر
ایاھیئفہاسرپھٹیبیئگںیمےناہکہکہیوکؿےہ؟ولوگںےناہکہکہیآپیکراضیعامںںیہ۔
رافی  :انبینثم،اوباعمص،رفعجنبییحینبامعرہنبوثابؿ،رضحتاوبالیفطل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیم(اکرف)وکےسیکطخاھکلاجےئ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1702

راوی  :اح٤ذ ب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارث٤ً ،ز ب ٩اٟشائب

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ ََّ ٩
اٟشائ ٔٔب َح َّذث َ ُط أَُ َّ ٧ط بَ َُ َِ ٠ط
اَ ٪جاّ ٔ ٟشا َٓأَٗ َِب َ ١أَبُو ُظ ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة ٓ ََو َؿ ٍَ َُ ٟط َب ٌِ َف ث َ ِوبٔطٔ َٓ َ٘ ٌَ َذ ًََِ ٠یطٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِبَِ ٠ت
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َخ َٓ َحََ ٠ش ِت ًََِ ٠یطٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١أَ ُْو ُظ ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َٓ َ٘ َاُ َٟ ٦ط َر ُسو ُ٢
أ ُ ُُّ ٣ط ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة ٓ ََو َؿ ٍَ ََ ٟضا ٔط َّ ٙثَ ِوبٔطٔ َٔ ٩ِ ٣جأ٧بٔطٔ ِاْل َ ٔ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِجََ ٠ش ُط بَي ِ َن َی َذیِطٔ
ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،رمعفنباحرث،رمعنبااسلبئےتہکںیہہکاںیہنہیابتیچنہپےہہکاکیرفزیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس رشتفیرفامےھتہکاسےنمآپےکراضیعفادلآےئگآپےناؿ ےکےیلاانپوکیئڑپکاایاھایفہاسرپھٹیبےئگرھپآپ
یک راضیع فادلہ آںیئ وت آپ ےن اؿ ےک ےیل اےنپ ڑپکے اک دفرسوکہن ایاھای وت اس رپ ھٹیب ںیئگ رھپ آپ ےک راضیع اھبیئ رشتفی

الےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکےیلڑھکےوہےئگافراںیہناےنپاپساھٹبای۔
رافی  :ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،رمعفنباحرث،رمعنبااسلبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومیتیںیکافکتلیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ومیتیںیکافکتلیکتلیضفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1703

راوی ً :ث٤ا ،٪ابوبْک اب ٩ابوطیبہ ،ابوٌ٣اویہ ،ابو٣اٟک اطحعي ،اب ٩حذیز ،حرضت ابً ٩باض

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وأَبُو بَ ِْکٕ ابِ َ٨ا أَبٔي َط ِی َب َة ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩أَبٔي َ٣إ ٔ ٟک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ح َذیِز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت َُ ٟط أُِ٧ثَي ََٓ ٥َِ ٠یئ ٔ ِذصَا َو ٥َِ ٟیُض ٔ َِ ٨ضا َو ٥َِ ٟیُ ِؤثٔزِ َوََ ٟذ ُظ ًََِ ٠ی َضا َٗا َ٢
ًَبَّا ٕ
ِک ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ی ٌِنٔي اٟذُّ َُ ٛور
َی ٌِنٔي اٟذُّ َُ ٛور أَ ِد َْ َُ ٠ط اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

امثعؿ ،اوبرکب انب اوبہبیش ،اوباعمفہی ،اوبامکل ایعجش ،انب دحری ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایسجیکوکیئ یٹیوہافرفہاےسزدنہدروگرہنرکے،ہنیہاےسذلیلفوخاررکےافرہنیہاےنپڑلوکںوکاسرپرتحیج
دے۔اہللاعتیلاےستنجںیمرضفردالخرکںیےگ۔امثعؿےنڑلوکںاکذرکںیہنایک۔
رافی  :امثعؿ،اوبرکبانباوبہبیش،اوباعمفہی،اوبامکلایعجش،انبدحری،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ومیتیںیکافکتلیکتلیضفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1704

ًبذاٟزح ٩٤ب ١٤ٜ٣ ٩زہزی ،ایوب ب٩
راوی ٣ :شذدْ ،اٟذ ،سہی ١اب ٩ابوػاٟح ،سٌیذ اًشي ،ابوداؤد سٌیذ ب٩
ٰ
بظيَانؼاری ،حرضت ابوسٌیذ اٟخذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ َح َّذثَ َ٨ا ُس َض ِی َْ ١ی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩سٌٔی ٕذ اْلِ َ ًِ َشي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َوص َُو َسٌٔی ُذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ
وب بِ َٔ ٩ب ٔظيَ ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ١ٕ ٔ٤ِٜ٣ُ ٩اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َو َس ًََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢ث َ ََل َث بَ َ٨ا ٕ
ت َٓأ َ َّدبَ ُضَ َّ٩و َز َّو َج ُضَ َّ٩وأَ ِح َش َ ٩إَِٔ ٟیضُٔ ٠َ َٓ َّ٩ط ا َِ ٟح َُّ ٨ة

دسمد،اخدل،لیہسانباوباصحل،دیعس ایشع،اوبداؤددیعس نبدبعارلنٰمحنبلمکمزرہی،اویبنبس ریااصنری،رضحتاوبدیعس
ادخلریریضاہللاعتیل ہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسج ےننیتویٹیبںیک رپفرشیک اںیہنادب
الھکسایاؿیکاشدایںںیکاؿےکاسھتااھچولسکایکاسےکےیلتنجےہ۔
رافی  :دسمد،اخدل،لیہسانباوباصحل،دیعسایشع،اوبداؤددیعسنبدبعارلنٰمحنبلمکمزرہی،اویبنبس ریااصنری،رضحت
اوبدیعسادخلریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ومیتیںیکافکتلیکتلیضفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
٣وسي ،جزیز ،سہی١
راوی  :یو سٕ بٰ ٩

حذیث 1705

ت أَ ِو ثَ ََل ُث بَ َ٨ا ٕ
وسي َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ١ب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨اد ٔ َٗا َ ٢ث َ ََل ُث أَ َْ َوا ٕ
ت أَ ِو ب ٔ َِ ٨تا ٔ ٪أَ ِو أ ُ ِْ َتا ٔ٪
َح َّذثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
ویفسنبومیس،رجری،لیہس،اسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہاسںیمنیتونہبںایویٹیبںاکذرکےہ۔
رافی  :ویفسنبومٰیس،رجری،لیہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ومیتیںیکافکتلیکتلیضفاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1706

راوی ٣ :شذد ،یزیذ ب ٩زریٍ٨٣ ،ہاض بٓ ٩ہ ،٥طذاد ابوً٤ارحرضت ًو ٪ب٣ ٩اٟک اَطحعي

َّاض بِ ُِ َٗ ٩ض َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َط َّذا ْد أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا یَزٔی ُذ بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّذث َ َ٨ا ا٨َّ ٟض ُ
اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َوا َِ ٣زأَ ْة َسٔ ٌَِا ُئ ا َِ ٟخ َّذیِ َٔ َٛ ٩ضا َتي ِ ٔن یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َوأَ ِو َ٣أ َ َیزٔی ُذ
بٔا ُِ ٟو ِس َلی َو َّ
ات َٔ ٨ِ ٣ؼبٕ َو َج َ٤ا َٕ ٢ح َب َش ِت َنٔ َِش َضا ًََّ َي یَ َتا َ٣ا َصا َحتَّي بَاُ ٧وا أَ ِو َ٣اتُوا
اٟشبَّابَ ٔة ا َِ ٣زأَ ْة آ َِ ٣ت َٔ ٩ِ ٣ز ِو ٔج َضا َذ ُ
دسمد،سیدینبزرعی،اہنمسنبمہف،دشاداوبامعررضحتوعؿنبامکلاالیعجشرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایںیمافرفہوعرتوجدبتبیہایبؿراسخرفایلوہاؿدفاویلگنںیکرطحوہںےگایقتمےکرفزابلکلرقبیںیہایسرطحایسی
وعرت ریمے رقبی وہں یگ افر آپ درایمین ایلگن افر اتشگن اہشدت ےس ااشرہ رفام رےہ ےھت اس ےس رماد فہ وعرت وج زعت
فبصنم افر نسح فامجؽ فایل وہ افر وشرہ ےک رمےن ےک دعب اس ےک میتی وچبں یک افکتل ےک ےیل اےنپ آپ وک اشدی ےس رفےک
رےھکاہیںکتہکفہڑبےوہاجںیئایرماجںیئ۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،اہنمسنبمہف،دشاداوبامعررضحتوعؿنبامکلاالیعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکمیتییکرپفرشاکاضنموہانابثعتلیضفےہ
ابب  :ادباکایبؿ
یسکمیتییکرپفرشاکاضنموہانابثعتلیضفےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1707

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح ب ٩سٔیاً ،٪بذاٌٟزیز اب ٩حاز ،٦حرضت سہ ١رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩أَبٔي َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي ًَ َِ ٩س ِض ٕ ١أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
َق َ ٪بَي ِ َن أ ُ ِػبُ ٌَ ِیطٔ ا ُِ ٟو ِس َلی َو َّاٟتٔي َتَّٔي ِاْلٔبِ َض َا٦
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ٧ا َوکَآ ٔ ُ
 ١ا َِ ٟیت ٔٔیَ َٛ ٥ضا َتي ِ ٔن فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َ َ

دمحمنبابصحنبایفسؿ،دبعازعلسیانباحزؾ،رضحتلہسریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایںیمافرمیتییکافکتلرکےنفاالصخشتنجںیماسرطحوہںےگآپےندفاویلگنںدرایمینافراہشدتیکایلگنوکالمای۔
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،دبعازعلسیانباحزؾ،رضحتلہسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زپفیسےکوقحؼاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
زپفیسےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1708

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ،یحیي ب ٩سٌیذ ،ابوبْک ب٣ ٩ح٤ذ٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
 ١یُ ٔ
وػینٔي بٔا َِ ٟحارٔ َحتَّي ُُِٗ ٠ت َُ ٟی َو ِّرثَ َّ٨طُ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َزا َٔ ٢جََِٔی ُ
دسمد،امحد،ییحینبدیعس،اوبرکبنبدمحم،رمعہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک ربجالیئ ےھجم لسلسم زپفیس ےک وقحؼ ےک ابرے ںیم فتیص رکےت رےہ اہیں کت ہک ںیم ےن اےنپ دؽ ںیم اہک ہک
زپفیسوکفراثانبدںیےگ۔
رافی  :دسمد،امحد،ییحینبدیعس،اوبرکبنبدمحم،رمعہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
زپفیسےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1709

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسي ،سٔیا ،٪بظيَ ابواس٤اًی٣ ،١حا٫ذ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩زو

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ب ٔظيَ ٕأَبٔي إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١حاصٔ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أََّ٧طُ َذبَحَ َطا ّة َٓ َ٘ا َ٢
وػینٔي بٔا َِ ٟحارٔ َحتَّي
 ١یُ ٔ
أَص َِذیِت َُِ ٔ ٟ ٥حارٔی ا َِ ٟی ُضود ٔ ِّی َٓإِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا َزا َٔ ٢جََِٔی ُ
هَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط َس ُی َو ِّرثُطُ
دمحم نب یسیع ،ایفسؿ ،س ری اوباامسلیع ،اجم ،دھ ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی رکبی ذحب یک افر رفامای ہک
ریمےوہیدی زپفیس وک ہی دہہی رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہکربجالیئ لسلسم ےھجم
زپفیسےکوقحؼےکابرےںیمفتیصرکےترےہاہیںکتہکےھجمایخؽوہاہکاےسرقنعبیفارثانبدںیےگ۔
رافی  :دمحمنبیسیع،ایفسؿ،س ریاوباامسلیع،اجم ،دھ،رضحتدبعاہللنبرمعف

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

ابب  :ادباکایبؿ
زپفیسےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1710

راوی  :ربیٍ ب٧ ٩آٍ ،ابوتوبہ ،س٠امی ٪ب ٩حیا٣ ،٪ح٤ذ بً ٩حَل ،٪حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤ذٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَب ٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَبُو َت ِوبَ َة َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩حی َ
َ
ک فٔي
َاَط ِح ََ ٣تا ًَ َ
إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِظُٜو َج َار ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َص ِب ٓ ِ
َاػَ ٔ َِ َٓأ َتا ُظ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َٓ َ٘ا َ ٢اذِصَ ِب ٓ ِ َ
اض یَُ٨ٌَِ ٠وُ َ ٧ط ٓ ٌََ َ ١اہللُ بٔطٔ َوٓ ٌََ َ١
اْٟط ٔ
اْٟط ٔ
َْط َح ََ ٣تا ًَطُ فٔي َّ ٔ
َّ ٔ
اض َی ِشأَُٟوَ٧طُ َٓ ُی ِخََُٔص ُُِ ََ َ ََْ ٥ظ َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
یَ َٓ ٙح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
یَ َ ٓ ٙ
ْکصُ ُط
َوٓ ٌََ ََ َٓ ١حا َئ إَِٔ ٟیطٔ َجا ُر ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ِار ٔج ٍِ ََ َت َزی ٔ٣نِّي َط ِیئّا َت ِ َ
رعیبنبانعف،اوبوتہب،امیلسؿنبایحؿ،دمحمنبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکاکیصخشیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسآایاےنپزپفیسیکاکشتیرکاتوہاآپےنرفامایہکاجؤافرربصرکففہدفاینیترمہبتآایآپےنرفامایہکاجؤ
افر اانپ اسامؿ رھگ ےس اکنؽ رک راہتس ںیم د کنی دف۔ اس ےن اانپ اسامؿ راہتس ںیم د کنیدای ولوگں ےن اس ےسفہج وپیھچ وت اس ےن
اسمہےئ یکفیلکتےساںیہن ابربخرکدای وتولگاساسمہےئ وکتنعلالمتمرکےن ےگہک اہللاسےکاسھتااسیرکے ،فاسیرکے
اساکزپفیساسےکاپسآایہکوتاسامؿےلرکرھگولٹاجآدنئہھجمےسانوگاریوکیئابتںیہندےھکیاگ۔
رافی  :رعیبنبانعف،اوبوتہب،امیلسؿنبایحؿ،دمحمنبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
زپفیسےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1711

راوی ٣ :ح٤ذ ب٣ ٩توکً ١شَ٘لِيً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِؤ ٦
َخ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ْک َِ ٦ؿ ِی َٔ ُط َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ

َخ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِْ ١ي ِ َّا أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ِاْل ٔ ٔ
َخ ٓ َََل یُ ِؤذ ٔ َج َار ُظ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ

دمحم نب وتملک القسعین ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجاہللاعتیلرپافرویؾآرخترپاامیؿراتھکوہاےساچےیہہکاےنپامہمؿاکارکاؾرکےافروجاہللاعتیلرپ
افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک اےنپ زپفیس وک فیلکت ہن دے افر وجاہلل اعتیل رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک اےنپ
زپفیسوکفیلکتہندےافروجاہللاعتیلرپافرویؾآرخترپاامیؿراتھکوہاےساچےیہہکریخیکابتےہکایاخومشرےہ۔
رافی  :دمحمنبوتملکالقسعین،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
زپفیسےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1712

راوی ٣ :شذدب٣ ٩رس٫ذ ،سٌیذ ب٨٣ ٩ؼور ،حارث بً ٩بیذ ،ابوً٤ز ،جوِي ،ك٠حہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح ِوِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
رس َص ٕذ َو َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ َّ ٪ا َِ ٟحار َٔث بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ُد بِ ُِ َ ٣ُ ٩
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪لٔي َج َاریِ ٔ ٩بٔأَیِّض ٔ َ٤ا أَبِ َذأ ُ َٗا َ ٢بٔأ َ ِدَ٧اص َُ٤ا بَا ّبا َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة
َقیِ ٕع
فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ كَ َِ ٠ح ُة َر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١

دسمدنبرسم ،دھ،دیعسنبوصنمر،احرثنبدیبع،اوبرمع،وجین،ب ہح،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنعرفامیتںیہہکںیمےنرعض
ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے دف زپفیس ںیم سک ےک اسھت ےلہپ نسح ولسک رکفں؟ آپ ےن رفامای ہک دفونں ںیم
سجاکدرفازہزایدہرقبیوہاسےکاسھت۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکہبعشےناسدحثیںیمرفامایہکب ہحرقشیےکاکیآدیم
ےھت۔
رافی  :دسمدنبرسم ،دھ،دیعسنبوصنمر،احرثنبدیبع،اوبرمع،وجین،ب ہح،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1713

٣وسي ،حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :زہيَب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ٣ ،ح٤ذ بٓ ٩ـیِ٣ ،١يَہ ،اٰ ٦

وسي ًَ ِٕٓ ٔ ًََّ ٩ي ًََِ ٠یطٔ
رح ٕب َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ُٔ ٟـ ِی ِٔٔ٣ُ ٩ِ ًَ ١ي ََ َة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ُ ٦
َح َّذثَ َ٨ا ُز َصيَُِ بِ ُِ َ ٩
َّ
آَخ َ َلَکَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ََل َة اٟؼَّ ََل َة َّات ُ٘وا اہللَ ٓ ٔ َامی َِ َٜ٠َ ٣ت أَیِ َ٤ا٥ِ ُُٜ٧
اٟش ََلَٗ ٦ا َ ٢ک َ َ
اُ ٔ ٪
زریہنب رحب،امثعؿ نب اوبہبیش ،دمحم نب لیضف  ،ریغہ ،اؾ ومیس ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اک آرخی الکؾ اھت ہک امنز یک افحتظ رکف ،امنز یک افحتظ رکف افر اےنپ الغومں افر ابدنویں ےک دبےل ںیم اہلل ےس
ڈرےتروہ۔
رافی  :زریہنبرحب،امثعؿنباوبہبیش،دمحمنبلیضف ،ریغہ،اؾومٰیس،رضحتیلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1714

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز ،اً٤ع ٌ٣زور ب ٩سویذ

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أَبَا ذ ٓ َٕر بٔاَّ ٟزبَ َذة ٔ َو ًََِ ٠یطٔ ب ُ ِز ْد
ک َٓ َح ٌَ َِ ٠تطُ ََ ٍَ ٣ص َذا َََٓاِ َ ٧ت حُ َّّ ٠ة
َُْ ٔ ٠یى َو ًََّ َي ُ ََُل ٔ٣طٔ ِٔ ٣ث ُُ ٠ط َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦یا أَبَا ذ ٓ َٕر َِ ٟو َُ ٨ِ ٛت أَ َْ ِذ َت َّأ ٟذی ًََّ َي ُ ََُل َٔ ٣
ک ثَ ِوبّا َُي ِ ََ ُظ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر إِِّٔي ُُ ٨ِ ٛت َسابَ ِب ُت َر ُج َّل َوکَاِ َ ٧ت أ ُ ُُّ ٣ط أَ ًِ َحَّ ٔ٤ی ّة ٓ ٌََيََِّتُ ُط بٔأ ُ ِّ٣طٔ َٓظَ ََأِي إلٔ َي
َو ََ ٛش ِو َت ُ ََُل ََ ٣
ٔیک َجاصَّٔ ٔ ٠ی ْة َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ض ِ ٥إ ٔ ِْ َواََّ ٓ ٥ِ ُُٜ٧ـ َ ٥ِ ُٜ٠اہللُ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥یُ ََلئ َِٔٓ ٥ِ ُٜ٤بٔی ٌُو ُظ َوََ
ک ا ِ٣زُ ْؤ ٓ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا ذ ٓ َٕر إَٔ َّ ٧
ُت ٌَ ِّذبُوا َْ َِٙ ٠اہللٔ

امثعؿ نباوبہبیش،رجری،اشمعرعمفر نبوسدی ےسرفاتی ےہہکفہرفامےتںیہہک ںیم ےنرضحتاوبذرریض اہلل اعتیلہنع وکرذبہ
ےکاقمؾرپداھکیہکفہرفامےتہکںیمےناؿےکافزپاکیومیٹاچدرزپییھتافراؿےکالغؾرپیھبولوگںےناہکہکاےاوبذر
ریضاہللاعتیلہنعاکشآپفہ اچدریھبےلےتیلوجآپ ےکالغؾرپےہ افراسےس اچدرےس المرکاانپاکیوجڑا انبےتیل افرالغؾ وک
دفرسےڑپکےانہپدےتی؟رافیےتہکںیہہکہکاوبذرریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکںیمےناکیآدیموکرباالھباہکافراسیکامں
یمجعیھتوتںیمےناےساسیکامںےسبیعاگلای۔اسےنریمیاکشتیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرکدیآپےنرفامای
ہک اے اوبذر وت اکی ااسی آدیم ےہ ہک سج ےک ادنر اجتیلہ یک وخیب ابیق ےہ آپ ےن رفامای ہک کشیب ہی اہمترے اھبیئ ںیہ اہلل ےن
ںیہمتاؿرپتلیضفدیےہسپسجوکاےنپالغؾےسانمتبسہنوہاےسرففتخرکدفاہللیکولخمؼوکذعابتمدف۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،رجری،اشمعرعمفرنبوسدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1715

راوی ٣ :شذدً ،یسي ،ب ٩یو٣ص ،اً٤عٌ٣ ،زور

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕذ َٗا ََ ٢د َْ ِ٨َ ٠ا ًََّ َي أَبٔي ذ ٓ َٕر بٔاَّ ٟزبَ َذة ٔ َٓإٔذَا

ک إلٔ َي ب ُ ِزد ٔ َک َََٓاِ َ ٧ت ُح َّّ ٠ة َو ََ ٛش ِو َت ُط ثَ ِوبّا َُي ِ ََ ُظ َٗا َ٢
ًََِ ٠یطٔ ب ُ ِز ْد َو ًََّ َي ُ ََُل ٔ٣طٔ ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا أَبَا ذ ٓ َٕر َِ ٟو أَ َْ ِذ َت ب ُ ِز َد ُ ََُل َٔ ٣
ا ٪أَ ُْو ُظ َت ِح َت یَ َذیِطٔ َٓ ُِ ٠ی ِلٌ ُِٔ ٤ط
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِْ َواَ ٥ِ ُُٜ٧ج ٌَ َُ ٠ض ِ ٥اہللُ َت ِح َت أَیِذٔی ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜک َ َ

َ ١و َِ ٟیُ ِٜش ُط ٔ٤َّ ٣ا َیَِ ٠ب ُص َو ََ یَُ َ ُِّ ِٔ ٠ط َ٣ا َی ِِٔ٠بُ ُط َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َُّ َٔ ٠ط َ٣ا َی ِِٔ٠بُ ُط َٓ ُِ ٠ی ٌٔ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ابِ ُ٤َُ ٧ ٩ي َِ ٕ ًَ ِ٩
ٔ٤َّ ٣ا َیأِک ُ ُ
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ِ َ ٧ح َو ُظ
دسمد،یسیع،نبویسم،اشمع،رعمفرےتہکںیہہکمہاوبذرریضاہللاعتیل ہنعےکاپسرذبہںیمدالخوہےئاؿےکافرپاکیاچدر
یھت افر اؿ ےک الغؾ رپ یھب ایس رطح یک اچدر یھت مہ ےن اہک اے اوبذر اکش آپ اےنپ الغؾ یک اچدر ےل رک اینپ اچدر ےس المےتیل وت
اکیوجڑاوہاجاتافراےسوکیئدفرساڑپکاانہپدےتیرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہہکہیاہمترےاھبیئ
ںیہ اہلل ےن اںیہن اہمترا امتحت انبای ےہ سپ سج اک اھبیئ اس اک امتحت وہ وت اےس اچےیہ ہک وج وخد اھکےئ اےنپ امتحت وک یھب الھکےئ افر
اےس فیہ انہپؤ وج وخد ونہپ افر اےس یسک اعزج رکےن فاےل اکؾ اک فلکم تم رکف افر ارگ یھبک دف وت اس اکؾ ںیم اس یک دمد رکف۔ اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثیوکانبریمنےناشمعےسایسرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :دسمد،یسیع،نبویسم،اشمع،رعمفر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1716

راوی ٣ :ح٤ذ بًَ ٩لء ،اب٣ ٩ثني ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی ٥تیَّم ،حرضت ابو٣شٌود اَنؼاری

ئ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ْض ُب ُ ََُل ّ٣ا لٔي ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ٔ٠ِ َْ ٩ِ ٣ف ٔي َػ ِو ّتا ا ًِ ٥َِ ٠أَبَا
إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٣ش ٌُود ٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ ٔ

ک ًََِ ٠یطٔ َٓا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا ص َُو أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا
ک َٔ ٨ِ ٣
َِ ٣ش ٌُود ٕ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ُ ٠ََّ ٟط أَٗ َِذ ُر ًََِ ٠ی َ
ک ا٨َّ ٟا ُر
ک ا٨َّ ٟا ُر أَ ِو َّ ٤ََ ٟش ِت َ
ک َِ ٟو َ ٥َِ ٟتٔ ٌَِ ِِ ٌََ ٔ٠َ َٟ ١ت َ
رح َ ٔ ٟو ِجطٔ اہللٔ َت ٌَال َي َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
َر ُسو َ ٢اہللٔ ص َُو ُ ٌّ
دمحم نب العء ،انب ینثم ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ یمیت ،رضحت اوبوعسمد االاصنری رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ اکی الغؾ وک امر راہ اھت ہک
ںیم ےن اےنپ ےھچیپ اکی آفاز ینس اجؿ ول اے اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع اہلل اعتیل مت رپ زایدہ اقدر ںیہ اہمتری اس رپ دقرت یک
ةسن۔ ںیم وجاسآفازیک رطػوتمہج وہا وت فہ روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےھت۔ ںیم ےن اہک ای روسؽاہللیلص اہلل ہیلعفآہل
فملسہیاہللےکےیلآزادےہ یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہباحؽارگوتااسی ہنرکاتوتمنہجیکآگےھجت ٹپلاجیتایےھجت
یتیل۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبینثم،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہیمیت،رضحتاوبوعسمداالاصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
راوی  :ابوکاً ،١٣بذاٟواحذ ،اً٤ع

حذیث 1717

ْض ُب ُ ََُل ّ٣ا لٔي أَ ِس َو َد ب ٔ َّ
اٟش ِو ٔن َو٥َِ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو کَا َٔ ١ٕ ٣ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟواحٔذٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ ٔ
ِک أَ َِ ٣ز ا ِِ ٌَ ٟت ٔٙ
َی ِذ ُ ِ
اوباکلم،دبعاولادح،اشمع،اسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہاسںیموکڑےےسامرےناکذرکےہافرالغؾیکآزادیاکذرک
ںیہنےہ۔
رافی  :اوباکلم،دبعاولادح،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1718

راوی ٣ :ح٤ذ ب٤ً ٩ز رازی ،جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،حا٫ذ٣ ،وئز ،ٚابوذر

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اٟزَّاز ُّٔی َح َّذثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕذ ًَ َِ ٣ُ ٩و ِّر ٕ ٩ِ ًَ ٚأَبٔي ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي
وَ ٪وا َ ُِ ٛشو ُظ ٔ٤َّ ٣ا َتَِ ٠ب ُشو ََ ٪و َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُ ََلئ ُِٔ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٤ض َِٓ ٥بٔی ٌُو ُظ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ئ َ َُ٠٤ِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٤ؤٛیَٓ ٥ِ ُٜأَكٌِ ُٔ٤و ُظ ٔ٤َّ ٣ا َتأِکَُ ُ٠
َو ََ ُت ٌَ ِّذبُوا َْ َِٙ ٠اہللٔ
دمحم نب رمع رازی ،رجری ،وصنمر ،اجم ،دھ ،ومرئؼ ،اوبذر اس دنس ےس یھب دحثی وج ےھچیپ ذگر یکچ ےہ اس اک آرخ ہصح وقنمؽ ےہ اہں
ومعمیلرفؼےکاسھتہکفہاوبذرافغریوکاخمبطرکےکایبؿیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعرازی،رجری،وصنمر،اجم ،دھ،ومرئؼ،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1719

٣وسيً ،بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،ث٤ا ٪ب ٩زَف ،حرضت رآٍ بٜ٣ ٩یث
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

َُف ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف بَنٔي َرآ ٔ ٍٔ بِ ٕٔ ٜ٣َ ٩
ٔیث ًَ ِ٩
وسي أَ َِْ َ َََ٧ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ا ٪بِ ٔ ٩ز َ َ
َرآ ٔ ٍٔ بِ ٕٔ ٜ٣َ ٩
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪طض ٔ َذ ا ُِ ٟح َذیِب ٔ َی َة َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ٔیث َوک َ َ
حُ ِش ُ ٩ا َِٜ ٠َ ٤َ ٟةٔ یُ َِ ٩ْ ٤و ُسو ُئ ا ُِ ٟخُ ٙٔ ُ٠ط ِؤ ْ٦

اربامیہنب ومیس،دبعارلزاؼ،رمعم،امثعؿ نبزرف،رضحت راعفنبثیکمےسرفاتی ےہافرہی اؿاحصہبںیم ےس ےھتوجیبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتحلصدحہیبیںیمرشکیےھتفہرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولمموکںےک
اسھتدمعہرباتؤرکانابثعربتکےہافراؿےکاسھتدباالخیقابثعوحنتسےہ۔
رافی  :اربامیہنبومٰیس،دبعارلزاؼ،رمعم،امثعؿنبزرف،رضحتراعفنبثیکم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1720

راوی  :اب٣ ٩ؼفي ،ب٘یہً ،ث٤ا ٪ب ٩زَف٣ ،ح٤ذ بْ ٩اٟذ ب ٩رآٍ بٜ٣ ٩یث

َّ
َ
َ
َ
َُف َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُْ ٩أ ٔ ٟذ بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ ٕٔ ٜ٣َ ٩
ٔیث ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ
َح َّذث َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفي َح َّذث َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َح َّذث َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ز َ َ

ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ بِ ٕٔ ٜ٣َ ٩
اَ ٪رآ ٔ ٍْ ُٔ ٩ِ ٣ج َض ِی ََ ٨ة َٗ ِذ َطض ٔ َذ ا ُِ ٟح َذیِب ٔ َی َة ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ٔیث َوک َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ح ِش ُ ٩ا ِٔ َٜ٠َ ٤َ ٟة یُ َِ ٩ْ ٤و ُسو ُئ ا ُِ ٟخ ُُ ٙٔ ٠ط ِؤ ْ٦
انبیفصم،ہیقب،امثعؿنبزرف،دمحمنباخدلنبراعفنبثیکمےسرفاتیےہافراسدنسےساسہقبیہوقنمؽےہ۔
رافی  :انبیفصم،ہیقب،امثعؿنبزرف،دمحمنباخدلنبراعفنبثیکم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1721

راوی  :اح٤ذ ب ٩سٌیذہ٤ذاِي ،اح٤ذب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،وہب ،ابو٫اِي ْوَِيً ،باض ب ٩ج٠یذ ححزیً ،بذاَّٟي ب٤ً ٩ز
ًباض ب ٩ج٠یذ اٟححزی

اٟرس ٔح َو َص َذا َحذ ُ
ٔیث ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ِّي َوص َُو أَ َت َُّ َٗ ٥اَ َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ض بِ ُٔ ٩جَِ ٠ی ٕذ ا َِ ٟح ِحز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َی ُ٘و َُ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو َصإ ٔ ٧ئ ا َِ ٟخ ِو ََِ ٔ ُّي ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ا ٪فٔي َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة َٗا َ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٥ِ ٛن ٌِ ُٔو ًَ ِ ٩ا َِ ٟخادََٔ ٓٔ ٦ؼ ََ ٤ت ث ُ َّ ٥أَ ًَا َد ًََِ ٠یطٔ ا ََِ َ َٟل َََ ٓ ٦ؼ ََ ٤ت َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ا ًِ ُٔوا ًَ ُِ ٨ط فٔي کُ ِّ١یَ ِوَ ٕ ٦س ِبٌٔي َن ََّ ٣ز ّة
ادمحنبدیعسہداین،ادمحنبرمعفنبرسح،فبہ،اوباھینوخالین،ابعسنبحلی ددرجحی،دبعاللینبرمعابعسنبحلیددارجحلیرفامےت
ںیہہکںیمرضحتدبعاہلل نبرمعریضاہللاعتیلہنع وکہی رفامےتوہےئانسہکاکیآدیموضحریلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسآای
افراہکہکایروسؽاہللمہاخدؾاکسکدحکترجؾاعمػرکںی؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملساخومشرےہاسےنرھپفیہابتیہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرھپاخومشرےہبجرسیتیرمہبتاسےنہیابتیہکوتآپےنرفامایہک۔رہرفزرتسرمہبتاےنپالغؾ

وکاعمػرکف
رافی  :ادمح نب دیعسہداین ،ادمحنب رمعف نب رسح ،فبہ ،اوباھین وخالین ،ابعس نب حلیدد رجحی ،دبعاللی نب رمع ابعس نب حلی دد
ارجحلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

حذیث 1722

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

٣وسي رازی٣ ،وئ ١٤بٓ ٩ـ ١رحاِيً ،یسيٓ ،ـی ،١ابونٌی ،٥حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
َحاِ ٔ ُّي َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ً َٔیسي َح َّذثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ْ١
وسي اٟزَّاز ُّٔی َٗا َ ٢أَ َِْ َ َََ٧ا ح و َح َّذث َ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبُو ا َِ٘ ٟاس ٔٔٔ َ ٧ ٥ب ُّي اَّ ٟت ِوبَ ٔة َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َی ٌِنٔي ابِ ََُ ٩زِ َو َ
ا٪
یئ ٔ٤َّ ٣ا َٗا َُ ٢جَ ٔ ٠ذ َُ ٟط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َح ًذا َٗا ََ ٣ُ ٢ؤ ََّ ١ْ ٣ح َّذث َ َ٨ا ً َٔیسي ًَ ِ ٩ا َِ ُٔ ٟـ ِی َٔ ١ی ٌِنٔي ابِ ََُ ٩زِ َو َ
َٗ َذ َٖ ََ ُ٠٤ِ ٣وُ ٛط َوص َُو بَز ٔ ْ
ئ

ت
اربامیہ نب ومٰیس رازی ،وم مل نب لضف رحاین ،یسیع ،لیضف ،اوبمیعن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس
اوبااقلمس یبن اوتلہب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ رفامای ہک سج صخش ےن اےنپ ولممک (الغؾ ای ولڈنی) رپ ذقػ (زان یک تمہت)
اگلیئافرفہاسےکازلاؾےساپکوہ(دقیقیہوتارگہچداینںیماسےکامکلرپدحذقػینعی=6وکڑےںیہنںیگلنکیلایقتمےک
رفزاےسدحذقػ ےگیگ۔
ئ

ت
رافی  :اربامیہنبومٰیسرازی،وم ملنبلضفرحاین،یسیع،لیضف،اوبمیعن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1723

راوی ٣ :شذدٓ ،ـی ١بً ٩یاق ،حؼين ،حرضت ہَل ٢ب ٩یشاٖ

 ١بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی َش ٕ
اٖ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُ٧ز ُ ّوَ فٔي َدارٔ ُس َویِ ٔذ بِ ِِّٔ َ ٣ُ ٩ق َٕ ٪وٓ ٔی َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ

رح
َط ِی ْخ ٓ ٔیطٔ ح َّٔذ ْة َو ٌََ ٣طُ َجارٔیَ ْة َٟطُ َََٓ ٠ل ََ ٥و ِج َض َضا ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت ُس َویِ ّذا أَ َط َّذ ُ ََـ ّبا ٔ٨ِ ٣طُ ذَا َک ا َِ ٟی ِو ََٗ ٦ا ََ ًَ ٢حزَ ًََِ ٠ی َ
ک إ ٔ ََّ ُ ُّ
َو ِجض ٔ َضا َِ َ٘ ٟذ َرأَیِت ُ َ٨ا َساب ٔ ٍَ َس ِب ٌَ ٕة َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟذ ُِِّ َ ٣ق َٕ ٪و َ٣ا َ٨َ ٟا إ ٔ ََّ َْاد ٔ ََْ ٠َٓ ٦ل َ ٥أَ ِػ َِزَُ٧ا َو ِج َض َضا َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌٔ ِت٘ ٔ َضا

دسمد،لیضفنبایعض،نیصح،رضحتالہؽنباسیػرفامےتںیہہکمہولگوسدی نبرقمؿےکرھگامہمؿنبرکارتےافر مہ
ںیم ےس اکی رگؾ زماج وبڑاھ اھت اس ےک اسیھت وک اچاٹن امرا۔ ںیم ےن وسدی ریض اہلل اعتیل ہنع وک اس رفزے ےس زایدہ دشدی ہصغ
ںیمیھبکںیہنداھکیاوہنںےنرفامایہکابوتاسیکالتیفےساعزجےہوساےئاسےکہکوتاےسآزادرکدےافرالبہبشمہےنوخد
اھکیہکمہرقمؿیکاسوتںیافالدےھتافررامرارصػاکییہاخدؾاھترامرےوھچےٹاھبیئےناےساکیاچاٹنامرااسےکرہچے رپ
وضحرارکؾےنںیمہمکحدایہکاےسآزادرکدںی۔
رافی  :دسمد،لیضفنبایعض،نیصح،رضحتالہؽنباسیػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1724

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،سٔیا ،٪س٤٠ہ ب٬ٛ ٩یٌ٣ ،١اویہ ب ٩سویذ بِ٣ ٩ق٪

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَنٔي َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ض ِی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُُ ٩س َویِ ٔذ بِ ِِّٔ َ ٣ُ ٩ق َٕٗ ٪ا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ْش بَنٔي ُِِّ َ ٣ق ٕ٨َّ ُٛ ٪ا َس ِب ٌَ ّة ًََّ َي ًَ ِض ٔذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ََ ٟل ُِ ٤ت َِ ٣ولّي َ٨َ ٟا ٓ ََذ ًَا ُظ أَبٔي َو َد ًَأِي َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ َت َّؽ ٔ٨ِ ٣طُ َٓإَّٔ٧ا ََ َ ٌِ ٣

َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟی َص َ٨َ ٟا إ ٔ ََّ َْاد ٔ ََْ ٠َٓ ٦ل ََ ٤ضا َر ُج ْ٨َّ ٣ٔ ١ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِتٔ ُ٘وصَا َٗاُٟوا إَّٔ٧طُ َِ ٟی َص َ٨َ ٟا َْاد ٔ ْ٦
َُي ِ ََ َصا َٗا ََ ٠ِ َٓ ٢ت ِخ ُذ ُِ ٣ض َِ ٥حتَّي َی ِش َت ُِِ٨وا َٓإٔذَا ا ِس َت ِِ َِ ٨وا َٓ ُِ ٠ی ٌِت ٔ ُ٘وصَا

دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،ہملس نب لیھک ،اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ اکی آزاد رکدہ الغؾ وک اچاٹن امردای وت ریمے
فادلےناےسافرےھجمالبایافراسےساہک ہکاسےسدبہلولویکہکنمہرقمؿیکافالدںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہن
ںیممہاستافالداھبیئےھترامرارصػاکییہاخدؾاھتمہںیمےساکیاھبیئےناےساچاٹنامراوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکاےسآزادرکدفمہولوگںےناہکاسےکالعفہرامراوکیئاخدؾںیہن۔آپےنرفامایہکرھپیہیاخدؾاؿیکدختمرکے
بجکتہکفہینغہنوہاجںیئافربجامدلاروہاجںیئوتاےسآزادرکںی۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،ہملسنبلیھک،اعمفہینبوسدینبرقمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
الغؾفابدنیےکوقحؼاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1725

راوی ٣ :شذد ،ابوکا ،١٣ابوًوا٧ہَ ،فاض ،ابوػاٟح ذٛوا ٪ذاذا٪

َ َ
َ
َ
َاَٗ ٪ا َ ٢أَ َت ِی ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َو َٗ ِذ
َفا ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪زاذ َ
ض ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ذ ََِ ٛو َ
َح َّذث َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َوأبُو کَا َٔٗ ١ٕ ٣ا ََ ٢ح َّذث َ٨ا أبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٔ ٩
ق ًُو ّدا أَ ِو َط ِیئّا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔي ٓ ٔیطٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ َ٣ا َی ِش َوی َص َذا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
أَ ًِ َت َُ٠٤ِ ٣َ ٙوکّا َُ ٟط َٓأ َ َْ َذ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ

ْضبَ ُط َٓ ََ َّٔ ٜارتُ ُط أَ ِ ٪ی ٌُِتٔ َ٘ ُط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ََُ ٟ ٩ِ ٣َ ٢ل ََ ُ٠٤ِ ٣َ ٥وُ ٛط أَ ِو َ َ

دسمد،اوباکلم،اوبوعاہن،رفاس ،اوباصحلذوکاؿذاذاؿ ےتہکںیہہک ںیمرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع ےکاپسآایاوہنں ےن
اانپاکیالغؾآزادایک اھتاوہنںےنزنیمےساکیزکلی ای وکیئزیچااھٹیئافررفامایہک ےھجماسزکلیےکربارب یھبارج ںیہنںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپےنرفامایہکسجےناےنپالغؾوکاچاٹن،ایافریسکرطحامراوتاساکافکرہہیےہہکاے
آزادرکدے۔
رافی  :دسمد،اوباکلم،اوبوعاہن،رفاس،اوباصحلذوکاؿذاذاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾارگاےنپامکلےسریخوخایہرکےوتاےسڑباارجےہ
ابب  :ادباکایبؿ
الغؾارگاےنپامکلےسریخوخایہرکےوتاےسڑباارجےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1726

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َذ إٔذَا َن َؼحَ َ ٔ ٟش ِّیذٔظ ٔ َوأَ ِح َش ََٔ ً ٩با َد َة اہللٔ َٓ َُ ٠ط أَ ِجزُ ُظ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکالغؾبجاےنپآاقیکریخوخایہرکےافراہللیکابعدتیھباےھچرطےقیےسرکےوتاےسدفرہاارجےلماگ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾوکآاقےکالخػڑھباکےنفاالتخسانگہاگرےہ
ابب  :ادباکایبؿ
الغؾوکآاقےکالخػڑھباکےنفاالتخسانگہاگرےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1727

راوی  :حشنن ًَّي ،زیذ ب ٩حباب٤ً ،ار ب ٩زریً ،ٙبذاہلل بً ٩یسيًْ ،ک٣ہ ،یحیي ب ٩یٌ٤ز ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل
تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة ًَ َِ ٩ی ِحیَي بِ ٔ٩
اب ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ُٔ ٩ر َزیِ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔذ اہللٔ بِ َٔٔ ً ٩یسي ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
َی ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّْ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ب ََّب َز ِو َج َة ا ِ٣ز ٔ ٕئ أَ ِو ََ ُ٠٤ِ ٣وٛطُ ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا
سح یلع ،زدی نب ةحب ،امع ر نب زرقی ،دبعاہلل نب یسیع ،رکعہم ،ییحی نب رمعی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنیسکیکویبیوکایالغؾوکاسےکوشرہایآاقےکالخػڑھباکدایفہمہںیمےس
ںیہنےہ۔
رافی  :سحیلع،زدینبةحب،امعرنبزرقی،دبعاہللنبیسیع،رکعہم،ییحینبرمعی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیل ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجزتےنیلاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1728

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤ادً ،بیذاہلل ب ٩ابوبْک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ًُِ ٩ب َ ِیذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي بَ ِْکٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل اكَّ َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٠بَ ٌِ ٔف حُ َحز ٔ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦إَِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ أَ ِو َ٣ظَ اٗ ٔ َؽ َٗا ََٜ َٓ ٢أَِِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي َر ُسو ٔ٢

اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِختُٔ٠طُ َ ٔ ٟی ِل ٌَ َ٨طُ

دمحم نب دیبع ،امحد،دیبع اہلل نب اوبرکب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیلہنع رفامےت ںیہہک اکیصخش یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےکیسکرجحہںیم اھجاکنوت وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکرطػریتےلرک اےھٹوگایہکںیمآپیکدھکیراہوہںہک
آپاےستلفغںیمزینہامرےنےکدھکیرےہوہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحد،دیبعاہللنباوبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1729

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢اكَّ َ ٍَ ٠فٔي َدارٔ َٗ ِوٕ ٦بٔ َِي َِ ٔإٔذِٔ٧ض ٔ َِ٘ َٔ َٓ ٥ئُوا ًَ ِی َُ ٨ط َٓ َ٘ ِذ َص َذ َر ِت ًَ ِیُ ُ٨ط
ومیسنباامسلیع،امحد،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتی ےہہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکہیرفامےتوہےئانسہکسجصخشےنیسکوقؾےکرھگںیماتکاھجکنیکریغباؿیکااجزتےکافراوہنںےناسیکآھکنوھپڑ
دیوتاسیکآھکناضعئوہیئگ۔

رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امحد،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1730

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی٣ ٪ؤذ ، ٪اب ٩وہب ،س٠امی ٪ب ٩بَلٛ ،٢ثيَ ،وٟیذ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ی ٌِنٔي ابِ َ ٩ب ٔ ََل َٕٛ ٩ِ ًَ ٢ثٔيَ ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟیذٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪

َّ
َّ
ص ٓ َََل إٔذ َِ٪
أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َد َْ َ ١ا َِ ٟب َ ُ

رعیبنبامیلسؿؤمذؿ،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،ریثک،فدیل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکیبنرکمی یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک بج اگنہرھگ ےک ادنرڈاؽدی وت ااجزتیک وکیئ رضفرت ںیہن ارگ یسک ےن ااجزت ےنیل ےسلبق رھگ
ںیم رظن دفڑا دی وت اب اےس ااجزت ےنیل یک وکیئ رضفرت ںیہن ویکہکن ااجزت وت ایس ےیل وہیت ےہ اتہک رھگ ےک ادنر اک احؽ ہن دھکی
ےکس۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿؤمذؿ،انبفبہ،امیلسؿنبالبؽ،ریثک،فدیل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1731

راوی  :اب ٩بظار ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیح ،یحیي ب ٩حبیب ،روح ،اب ٩بظار٤ً ،زوب ٩ابوسٔیا٤ً ،٪زوبً ٩بذاہلل ب ٩ػٔوا،٪
ک٠ذہ ب ٩ح٨ب١

اػ َٕ ٥ح َّذثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّذثَ َ٨ا َر ِو ْح ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ا ٪بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َب ٌَ َث ُط إلٔ َي
ا ٪أَ َِْ َ ََ ُظ ًَ ِ ٩کَََ ٠ذ َة بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب ٕ ١أَ ََّ ٪ػٔ َِو َ
أَ َِْ َ ََِٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي ُسٔ َِیا َ ٪أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
یص َوأ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ًَِّ َي ََ َّٜ٣ة ٓ ََذ َُِْ ٠ت َو٥َِ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َٕ َ َ٠ن َو َج َذایَ ٕة َو َؿ َِاب ٔ َ
أ ُ َس َِّ٘ َٓ ٥ِ ٠ا َِ ٢ار ٔج ٍِ َٓ ُ٘ َِّ ١
ا ٪ب ٔ َض َذا
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜوذََ ٔ ٟ
ک َب ٌِ َذ َ٣ا أَ ِسَ ٥ََ ٠ػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َوأَ َِْ َ ََِٔي ابِ َُ ٩ػٔ َِو َ

اَ ٪وَ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت ُط
أَ ِج َ ٩ِ ًَ ٍَ ٤کَََ ٠ذ َة بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١وَ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٗا ََ ٢ی ِحیَي بِ َُ ٩حبٔیبٕ أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
ا ٪أَ َِْ َ ََ ُظ أَ َّ ٪کَََ ٠ذ َة بِ َ ٩ا َِ ٟح َِ ٨ب ٔ ١أَ َِْ َ ََ ُظ
ٔ ٩ِ ٣کَََ ٠ذ َة بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب ٕ ١و َٗا َ ٢یَ ِحیَي أَی ِّـا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ

انب اشبر ،اوباعمص ،انب رجحی ،ییحی نب بیبح ،رفح ،انب اشبر ، ،رمعفنب اوبایفسؿ ،رمعفنب دبعاہلل نب وفصاؿ ،دلکہ نب لبنح ےس
رمفی ےہ ہک رضحت وفصاؿ نب اہیم ےن اںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک دفدھ  ،یلگن رہؿ افر ھچک ڑککایں
دے رک اجیھب ،وضحرارکؾ یلص اہللہیلعفآہل فملس ہکم یک دنلب ہگج رپ ےھت اسفتق ںیم آپ ےک اپسدالخ وہایگ افر السؾ ںیہن ایک۔
آپےنرفامایہکولٹاجافرہہکاالسلؾمکیلعہیہصقرضحتوفصاؿےکاالسؾالےنےکدعباکےہ۔
رافی  :انباشبر،اوباعمص،انبرجحی،ییحینببیبح،رفح،انباشبر،رمعفنباوبایفسؿ،رمعفنبدبعاہللنبوفصاؿ،دلکہنبلبنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1732

راوی  :ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،ابواحوؾ٨٣ ،ؼور ،حرضت ربیٍ ب ٩رحاغ

اس َتأِذ ََ٪
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا َر ُج ْ ٩ِ ٣َ ١بَنٔي ًَا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ط ِ
اَخ ِد إلٔ َي صَ َذا ٓ ٌََ ِّ٤ِ ٠طُ
ًََّ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔي بَ ِی ٕت َٓ َ٘ا َ ٢أَُ ٔ ٟخ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠خاد ٔ ٔ٣طٔ ِ ُ

َ٘ َٓ ١ا ََّ ٢
اُ َٟ ١ِ ُ٘ َٓ ٪ط ُٗ َِّ ١
َٓ ١أَذ ٔ ََٟ ٪طُ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی ٥ِ ُٜأَأَ ِد ُْ ُ
ََ ٓ ١شٌَ ٔ٤طُ اَّ ٟز ُج ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی ٥ِ ُٜأَأَ ِد ُْ ُ
ٔاَ ِستٔئ َِذ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َْ َ١

اوبرکب نب اوبہبیش ،اوباوحص ،وصنمر ،رضحت رعیب نب رحاش ےتہک ںیہ ہک مہ ےس ینب اعرم ےک اکی صخش ےن ایبؿ ایک ہک اس ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس بج ہک آےکپ رھگ ںیم اجےن یک ااجزت اچیہ اس ےن اہک ہک ایک ںیم دالخ وہاجؤںآپ
ےن اےنپ اخدؾ ےس رفامای ہک اس ےک اپس اجؤ افر اےس ااجزت ےنیل اک رطہقی الھکس دف۔ اس ےس وہک ہک االسلؾ مکیلع ایک ںیم دالخ
وہاجؤں؟ اس آدیم ےن نس ایل وت اس ےن اہک االسلؾ مکیلع ایک ںیم دالخ اجؤں۔ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس ااجزت
رمتمحرفامیئانچہچنفہدالخوہایگ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اوباوحص،وصنمر،رضحترعیبنبرحاش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1733

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،جزیز ،ابوبْک ب ٩ابوطیبہ ،حٔؽ اً٤ع ،ك٠حہ ہزی١

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ح و َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
اب َٗا َ٢
اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِش َتأ ِذ ٔ َُ َ٘ َٓ ٪اَ ًََّ ٦ي ا َِ ٟب ٔ
ٕ ًََّ َي بَ ٔ
صُزَیِ َٕٗ ١ا ََ ٢جا َئ َر ُج َْٗ ١ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪س ٌِ ْذ ٓ ََو َٗ َ

ک أَ ِو َص ََ ٜذا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ٔاَ ِستٔئ َِذا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟوَ ز ٔ
اب َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ََ ٜذا ًَ َِ ٨
ًُ ِث َ٤ا ُِ ٣ُ ٪ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا َِ ٟب ٔ

امثعؿنباوبہبیش،رجری،اوبرکبنباوبہبیش،صفحاشمع،ب ہحزہلیےتہکںیہہکاکیصخشآایامثعؿنبایبہبیشےناہکہکفہرضحت
دعس نب ایب فاقص ےھت ،فہ آرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درفازہ رپ ڑھکے وہ ےئگ ااجزت بلط رکےن ےک ےیل وت فہ
درفازہ یک رطػ ہنم رک ےک ڑھکے وہےئگ۔ وت روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اؿ ےس رفامایہکاسرطح ڑھکے وہ وغر رکف
ااجزتامانگنوترظنےسےنچبےکےیلےہ۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،رجری،اوبرکبنباوبہبیش،صفحاشمع،ب ہحزہلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1734

راوی  :ہارو ٪بً ٩بذاہلل ،ابوداؤد حرفی ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ك٠حہ ب٣ ٩صٖ

ص ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ك َ َِ ٠ح َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٩ِ ًَ ١
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َدا ُو َد ا َِ ٟح َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َص ُ
رف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َس ٌِ ٕذ ِ َ ٧ح َو ُظ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،اشمع،ب ہحنبرصمػاسدنسےسیھباسہقبدحثینمفنعوقنمؽےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،اشمع،ب ہحنبرصمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1735

راوی  :ہ٨اد ب ٩رسی ،ابواحوؾ٨٣ ،ؼور ،ربعي ب ٩رحاغ،

غ َٗا َ ٢حُ ِّذث ِ ُت أَ ََّ ٪ر ُج َّل َ ٩ِ ٣بَنٔي ًَا ٔ٣ز ٕ
رحا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا صَ َّ٨ادُ بِ ُٔ َّ ٩
اٟرس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّي بِ َٔ ٔ ٩
ک َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ
اس َتأِذ َََ ًََّ ٪ي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ِ

ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓي َوَ ٥َِ ٟی ُ٘ َِ ٩ِ ًَ ١ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَنٔي ًَا ٔ٣ز ٕ

انہدنبرسی،اوباوحص،وصنمر،رہ ینبرحاش،اسدنسےسیھبدحثیوقنمؽےہومعمیلرفؼےکاسھت۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،وصنمر،رہ ینبرحاش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےنیلاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1736

راوی ً :بیذاہلل بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ربعي،

اس َتأِذ َََ ًََّ ٪ي
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا أَبٔي َح َّذث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓي ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣َ ١بَنٔي ًَا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ط ِ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َٗا َََ ٓ ٢شُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ
١
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی ٥ِ ُٜأَأَ ِد ُْ ُ

دیبعاہللنباعمذ،،ہبعش،وصنمر،رہ ی،اسدنسےسیھباسہقبدحثیربمنیہضعبرفؼےکاسھتوقنمؽےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباعمذ،ہبعش،وصنمر،رہ ی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجزتےتیلفتقینتکابراالسلؾمکیلعانہکاچےیہ
ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےتیلفتقینتکابراالسلؾمکیلعانہکاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1737

راوی  :اح٤ذ بً ٩بذہ ،س٠امی ،٪یزیذبْ ٩ؼیٔہ ،برسب ٩سٌیذ ،حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

رس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة أَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪یز ٔ َ
یذ بِ َٔ ُْ ٩ؼ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ک َٗا َ ٢أَ ََ ٣زِٔي ًُ َ٤زُ أَ ِ ٪آت َٔی ُط َٓأ َ َت ِی ُت ُط
وسي َٓز ٔ ًّا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط َ٣ا أَ ِٓزَ ًَ َ
َجاّ ٔ ٟشا فٔي َِ ٣حٕ ٔ ٠ص َٔ ٣َ ٩ِ ٣حأ ٔ ٟص اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َحا َئ أَبُو َُ ٣
ٓ ِ ِ َ ّ
ک أَ َِ ٪تأِت َٔینٔي ُُِٗ ٠ت َٗ ِذ ٔجئ ُِت َٓا ِس َتأِذَُ ِ ٧ت ث َ ََلثّا َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َِ ٪لٔي َو َٗ ِذ
َف َج ٌِ ُت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٨َ ٣
َاس َتأ َذُ ِ ٧ت ث ََلثا َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َِ ٪لٔي َ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِس َتأِذ ََ ٪أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛثَ ََلثّا َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َُِ َٟ ٪ط َٓ ِ٠ي َ َِ ٔج ٍِ َٗا ََ َٟ ٢تأِتٔي َ َّن ًََّ َي َص َذا بٔا ِٟب َ ِّی َٔ ٨ة
ک إ ٔ ََّ أَ ِػ َِزُ ا ِِ َ٘ ٟوَٗ ٔ ٦ا ََ َ٘ َٓ ٢ا ٦أَبُو َسٌٔی ٕذ ٌََ ٣طُ َٓظَ ض ٔ َذ َٟطُ
َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕذ ََ َی ُ٘ ُوَ ٌَ ٣َ ٦
ادمح نب دبعہ ،امیلسؿ ،سیدینب دصیفہ ،رسبنب دیعس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیلہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ااصنریک اجم س ںیم
ےس اکی سلجم ںیم اھٹیب وہا اھت ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ربھگاےئ وہےئآےئ مہ ےن اؿ ےس اہک ہک سک فہج
ےسںیہمتربھگاٹہےہ؟اوہنںےناہکہکرضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنےھجمالبایہکںیماؿےکاپسآؤںانچہچنںیماؿ ےک
اپسالچایگنکیلںیمےناؿےسنیتابرااجزتبلطیکوتےھجمااجزتںیہنیلموسںیمفاسپولٹآای۔دعبںیمرضحترمعےنھجم
ےس وپاھچ ہک ریمے اپس آےن ےس ںیہمت سک زیچ ےن رفاک؟ ںیم ےن اہک ہک ںیم وت آپ ےک اپس آای اھت نیت ابر ااجزت امیگن ےھجم
ا اجزت ںیہن دی یئگ افر کشیب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہک بج مت ںیم ےس وکیئ نیت ابر ااجزت امےگن افر اےس
ااجزتہنےلم وتاےسولٹ اجاناچےیہ۔اسےیل ںیمولٹ ایگ۔وترضحترمعریضاہلل اعتیلہنع ےنرفامایہکاس دحثیاکوکیئوگاہ
الؤ۔اوبدیعسدخ ریریضاہلل اعتیلہنعےنرفامایہکہک اہمترےاسھتاسسلجم اکبس ےسوھچاٹصخش یہاجےئاگ۔ رافیےتہکںیہ
ہکرھپرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنعڑھکےوہےئاؿےکاسھتافراوبومیسریضاہللاعتیلہنعےکےیلوگایہدی۔

رافی  :ادمحنبدبعہ،امیلسؿ،سیدینبدصیفہ،رسبنبدیعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےتیلفتقینتکابراالسلؾمکیلعانہکاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1738

راوی ٣ :شذدً ،بذاہلل ب ٩داؤد ،ك٠حہ ب ٩یحیي  ،ابوبزدہ ،حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

وسي أَُ َّ ٧ط أَتَي ًُ ََ ٤ز َٓا ِس َتأِذ ََ ٪ث َ ََلثّا
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩دا ُو َد ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ ٩ی ِحیَي ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
َف َج ٍَ ٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟیطٔ ًُ َ٤زُ َ٣ا َر َّد َک
وسي َی ِش َتأِذ ٔ ُ ٪اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َی ِش َتأِذ ٔ ُِ ًَ ٪ب ُذ اہللٔ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َُِ َٟ ٪ط ََ
َٓ َ٘ا ََ ٢ی ِش َتأِذ ٔ ُ ٪أَبُو َُ ٣
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِش َتأِذ ٔ ُ ٪أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛثَ ََلثّا َٓإ ٔ ِ ٪أُذ ٔ َُ َٟ ٪ط َوإ ٔ ََّ َٓ ِ٠يََِ ٔج ٍِ َٗا َ ٢ائِتٔنٔي بٔب َ ِّی َٕ ٨ة ًََّ َي َص َذا
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٤َ ًُ ٢زُ ََ
ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا أُب َ ٌّي َٓ َ٘ا َ ٢أُب َ ٌّي َیا ًُ َ٤زُ ََ َتَ ًَ ٩ِ ُٜذا ّبا ًََّ َي أَ ِػ َح ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ُٛو َُ ًَ ٪ذا ّبا ًََّ َي أَ ِػ َح ٔ
دسمد ،دبعاہلل نب داؤد ،ب ہح نب ییحی ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےک اپس
آےئ افر نیت ابر ااجزت بلطیک اوبومیس ااجزت اماتگن ےہ نکیل اںیہن ااجزت ںیہن یلم وت فہ ولٹ ےئگ رضحت رمع ےن اؿ ےک ےیل
آدیم اجیھب ںیہمت سک زیچ ےن فاسپولاٹدای اوبومیس ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ نیت ابر
ااجزت امےگن ارگ ااجزت ددیی اجےئ وت ریخفر ہن ولٹ اجےئ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اس دحثی رپ وگاہ الؤ فہ
ےئگرھپفاسپولےٹافررفامایہکہیرضحتایبنببعکںیہ۔رضحتایبنببعکےنرفامایہکاےرمعریضاہللاعتیلہنع۔ذعابہن
نبااحصبروسؽاہللےکفا ےط۔رضحترمعریضاہللاعتیلہنعےنرفامایہکںیمااحصبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپذعاب
ںیہنوہں۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،ب ہحنبییحی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےتیلفتقینتکابراالسلؾمکیلعانہکاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1739

راوی  :یحیي ب ٩حبیب ،روح ،اب ٩جزیخً ،لاءً ،بیذ ب٤ً ٩يَ،

وسي ا ِس َتأِذ َََ ًََّ ٪ي
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩حبٔیبٕ َح َّذثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ًَ َلائْ ًَ ًُِ ٩ب َ ِیذٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي َِ ٕأَ َّ ٪أَبَا َُ ٣
ًُ ََ ٤ز ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔأبَٔي َسٌٔی ٕذ َٓظَ ض ٔ َذ َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َْف َٔي ًََّ َ َّي َص َذا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ َِ ٟضأِي َّ
اٟشٔ ُِ ٙبٔاْلِ َ ِس َوا َٔ ٚو َلَ ٩ِٔ ٜس ِّ٣َ ٥ِ ٠ا ٔطئ َِت َو ََ َت ِش َتأِذ ٔ ِ٪
ییحینببیبح،رفح،انب رججی،اطعء،دیبعنب ریمع،اسدنسےسدحثیوقنمؽےہ ومعمیلرفؼےکاسھتہک رضحترمعریضاہلل
اعتیلہنعےناوبدیعسدخریریضاہلل اعتیلہنعیکوگایہےکدعبرفامایہکہیدحثیروسؽھجمرپیفخمرہیئگیھتےھجمابزارفںیکرخدی
فرففتخےناغلفرکداینکیلمتینتجابراچوہالسؾرکفافرااجزتہنایلرکف۔
رافی  :ییحینببیبح،رفح،انبرججی،اطعء،دیبعنبریمع،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےتیلفتقینتکابراالسلؾمکیلعانہکاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1740

راوی  :زیذب ٩اْزً ،٦بذاٟ٘ا٫ز اب ٩طٌیب ،ہظا ،٦ح٤یذبَ٫ ٩ل ،٢ابوبزدہ

وسي ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا َزیِ ُذ بِ ُ ٩أَ ِْزَ ََ ٦ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ٘ ٟاصٔز ٔبِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاُ ٩ِ ًَ ٦ح َِ ٤یذٔ بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي بُزِ َد َة بِ ٔ ٩أَبٔي َُ ٣
ک َو َل َّ٩ٜٔا َِ ٟحذ َ
ٔیذ
ٔیث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طذ ْ
وسي إِِّٔي  ٥َِ ٟأَ َّتض ٔ َِ ٤
أَبٔیطٔ ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟٔ٘ؼَّ ٔة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ ْٔلَبٔي َُ ٣
زدینبازخؾ،دبعااقلرھانببیعش،اشہؾ ،دیمنبالھؽ،اوبربدہ،اسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہاسںیمہیہکرضحت
رمعریضاہللاعتیلہنعےنرضحتاوبومیسریضاہللاعتیلہنعےس رفامایہکںیمںیہمتوھجاٹںیہناتہکنکیلیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسیکدحثیاکاعمہلمڑباتخسےہ۔
رافی  :زدینبازخؾ،دبعااقلرھانببیعش،اشہؾ ،دیمنبالھؽ،اوبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےتیلفتقینتکابراالسلؾمکیلعانہکاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1741

ابوًبذاٟزح،٩٤
راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ربیٌہ ب٩
ٰ

یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔذ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ َُِ ٩ي َِ ٔ َواح ٔ ٕذ َ٤ََ ٠ًُ ٩ِ ٣ائ ٔض ٔ ِ ٥فٔي َص َذا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩رب ٔ َ
اض ًََّ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َو َلٔ َْ ٩ِٔ ٜظ ُ
وسي أَ َ٣ا إِِّٔي  ٥َِ ٟأَ َّتض ٔ َِ ٤
ْٔلَبٔي َُ ٣
یت أَ َِ ٪ی َت َ٘ َّو َ ٢اُ ٨َّ ٟ
دبعاہللنبہملسم،امکل،رہعیبنباوبدبعارلنٰمح،اسدنسےسیھباسہقبدحثیومعمیلرفؼےکاسھتوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،رہعیبنباوبدبعارلنٰمح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ااجزتےتیلفتقینتکابراالسلؾمکیلعانہکاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1742

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩اسٌذب٩
راوی  :ہظا ٦ابو٣زوا٣ ،٪ح٤ذب٣ ٩ثني ،وٟیذب٣ ٩ش ٥٠اوزاعي ،یحیي ب ٩ابوٛثيَ٣ ،ح٤ذب٩
ٰ
زرارہ ،حرضت ٗیص ب ٩سٌذ

اَ ٪و َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُذ بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّذث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي
َح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَبُو َِ ٣ز َو َ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحیَي بِ َ ٩أَبٔي َٛثٔيَ ٕ َی ُ٘و َُ ٢ح َّذثَنٔي َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَ ِس ٌَ َذ بِ ٔ ٩ز َُر َار َة ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ َٗا َ٢
ُ
َز َارَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َ٨ِ ٣زٔ٨َ ٔ ٟا َٓ َ٘ا ََّ ٢
َف َّد َس ٌِ ْذ َر ًدا َْٔ ًٔیا َٗا َِ َٗ ٢ی ْص
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َ َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ََ َتأ ِ َذ َُ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ذ َِر ُظ یُِٜثَُٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُ
َف َّد َس ٌِ ُذ َر ًدا َْٔ ًٔیا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َ َ
ک
ک َوأَ ُر ُّد ًََِ ٠ی َ
اہللٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّات َب ٌَطُ َس ٌِ ْذ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إِِّٔي ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس ََ ٍُ ٤ت ِشَ ٔ ٠یَ ٤
َر ًدا َْٔ ًٔیا ُ ٔ ٟتِٜثََٔ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َّٔ ٩ِ ٣
ص َٖ ٌََ ٣طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز َٟطُ َس ٌِ ْذ بٔ ُِ ِش ٕ١
اٟش ََلَٗ ٔ ٦ا ََٓ ٢ا ِن َ َ

ضٓ ِ
َاط َت َ ١َ ٤ب ٔ َضا ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َذیِطٔ
رفا ٕ ٪أَ ِو َو ِر ٕ
َٓاُِ َت َش َ ١ث ُ ََّ٧ ٥ا َو َُ ٟط َٔ ٠ِ ٣ح َٔ ّة َِ ٣ؼبُوَُ ّة بٔزَ ًِ َ َ

َوص َُو َی ُ٘و َُّ ٢
اب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َو َر ِح ََ ٤ت َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ َِ ١ػََ ٠وات ٔ َ
ک ًََّ َي آ َٔ ٢س ٌِ ٔذ بِ َٔ ًُ ٩با َد َة َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َػ َ
َّ َ
َّٔ ٩ِ ٣
َفَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟل ٌَا٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا أَ َرا َد ٔاَ ِن ٔ َ
صا َٖ َ ََّق َب َٟطُ َس ٌِ ْذ ح َّٔ ٤ارا َٗ ِذ َوكأ ًََِ ٠یطٔ بٔ َ٘ ٔلی َٔ ٕة َ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢س ٌِ ْذ َیا َٗ ِی ُص ِاػ َح ِب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢ی ْص َٓ َ٘ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤ذ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ
ِار َِ ٛب َٓأَبَ ِی ُت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ت ِز ََ ٛب َوإ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ت ِٔ َ ٨
صٓ ُِت َٗا َ ٢ص ٔظَ ْا ٦أَبُو َِ ٣ز َو َ
ص َٖ َٗا ََٓ ٢ا ِن ََ
ِکا
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَ ِس ٌَ َذ بِ ٔ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َر َوا ُظ ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟواح ٔ ٔذ َوابِ َُ ٩س َ٤ا ًَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ُ٣زِ َس َّل َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ َ

َٗ ِی َص بِ ََ ٩س ٌِ ٕذ
اشہؾ اوبرمفاؿ ،دمحمنب ینثم ،فدیلنب ملسم افزایع ،ییحی نب اوبریثک ،دمحمنب دبعارلنٰمح نب ادعسنب زرارہ ،رضحت سیق نب دعس
َ
رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے رھگ ںیم مہ ےس الماقت رفامیئ افر آ رک رفامای ہک ال َّس َل ُؾ غَل ْیُک ْم َف َر ْخمَ ُة اَِّ۔َ

سیق ےتہک ںیہ ہک دعس ےن آہتسہ ےس وجاب دای۔ سیق ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااجزت
ںیہن دے رےہ اوہنں ےن اہک ہک ربص رکف ںیم اچاتہ وہں ہک آپ مہ رپ زایدہ ابر السؾ رکںیسپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
غل َ ُک
ےنرفامایہکاالسلؾمکیلعرضحتدعسےنرھپآہتسہےسوجابدای۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکال َّس َل ُؾ َ ْی ْم َف َر ْخمَ ُة

اََِّ۔رھپآپفاسپ ولٹےئگوتدعسریضاہللاعتیلہنعےنآپےکےھچیپےئگافراہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمآپ
ےک السؾ یک آفاز نس راہ اھت افر آہتسہ ےس وجاب دے راہ اھت اتہک آپ مہ رپ رثکت ےس السؾ رفامںیئ سیق ےتہک ںیہ ہک سپ وضحر
ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اسھت فاسپ رشتفی الےئ افر دعس ےن آپ ےک ےیل اپین فریغہ اک دنبف تس اک مکح دای آپ ےن
لسغ رفامای رھپ دعس ےن آپ وک زرفعاؿ افر فرس ںیم ریگن وہیئ اکی اچدر دی ےسج آپ ےن ٹیپل ایل رھپ آپ ےن اےنپ دفونں اہھت
ااھٹےئ افرآپہہکرےہ ےھتہکاےاہللاینپرتمح افرربتکدعسنبابعدہریض اہللاعتیلہنعیک افالد رپرفام۔ سیقےتہک ںیہہک
رھپآپےناھکاناھکایبجآپےنفایسپاکارادہرفامایوت رضحتدعسےناکیدگاھوساریےکےیلشیپایکسجرپ اکیاچدرزپی
یھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپوساروہےئوتدعسےنرفامایاےسیقوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوہاج
وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایہکوساروہاجںیمےنااکنرایکوترفامایہکوساروہاجفرہنفاسپولٹاجسیقےتہک
ںیہہکںیمولٹ ایگ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاسدحثی وکرمعنبدبعاولادح افرانب اسہمےن افزایعےس رمالسرفاتیایک ےہ
سیقنبدعساکذرکںیہنایک۔
رافی  :اشہؾاوبرمفاؿ،دمحمنبینثم،فدیلنبملسم افزایع،ییحینباوبریثک،دمحمنبدبعارلنٰمحنبادعسنبزرارہ ،رضحتسیقنب
دعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےتیلفتقینتکابراالسلؾمکیلعانہکاچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1743

ًبذاٟزح ،٩٤حرضت ًبذاہلل ب ٩برس
راوی ٣ :وئ ١٤بٓ ٩ـ ١رحاِي٣ ،ح٤ذ ب٩
ٰ

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ا َِّ َ ٟ
یَٗ ٩اُٟوا َح َّذثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔذ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب ٔذ اہللٔ
آَخ َ
َحاِ ٔ ُّي فٔي َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
ئ َو ِجضٔطٔ َو َل٩ِ ٣ٔ ٩ِٔ ٜ
اب ٔ ٩ِ ٣ت ٔ َِ٘ ٠ا ٔ
بِ ٔ ٩بُ ِرسٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اب َٗ ِوَ ٥َِ ٟ ٕ ٦ی ِش َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا َِ ٟب َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَتَي بَ َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَّ ٥ِ ُٜ
ِرس َو َی ُ٘و َُّ ٢
ُور
ُر ِٔ٨ٛطٔ اْلِ َیِ َ ٩ٔ ٤أَ ِو اْلِ َی َ ٔ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜوذََ ٔ ٟ
اٟذ َ
ک أَ َُّّ ٪
ور  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َضا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُست ْ
ئ

ت
وم مل نب لضف رحاین ،دمحم نب دبعارلنٰمح ،رضح ت دبعاہلل نب رسب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک وقؾ
ےک درفازہ رپ آےت وت درفازہ یک رطػ ہنم رک ےک ڑھکے ہن وہےت ہکلب درفازہ ےک داںیئ ابںیئ رطػ ڑھکے وہےت افر رفامےتہک
االسلؾمکیلعافرہیاسےیلہکویکہکناسزامہنںیمدرفازفںرپرپدےہنوہےتےھت۔
ئ
ت
رافی  :وم ملنبلضفرحاین،دمحمنبدبعارلنٰمح،رضحتدبعاہللنبرسب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجزتےتیلفتقدرفازہاٹھکٹھکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےتیلفتقدرفازہاٹھکٹھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1744

راوی ٣ :شذد ،بْش ،طٌبہ ،حرضت ٣ح٤ذ ب ٩اٜ٨٤ٟذر

ْش ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَُ َّ ٧ط َذ َص َب إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا بٔ ِ ْ
ِک َصطُ
اب َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا ُُِٗ ٠ت أََ٧ا َٗا َ ٢أََ٧ا أََ٧ا َٛأَُ َّ ٧ط َ ٔ
َدیِ ٔ ٩أَبٔیطٔ ٓ ََذ َٗ ِ٘ ُت ا َِ ٟب َ
دسمد ،رشب ،ہبعش ،رضحت دمحم نب ادکنملر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب اےنپفادل رضحت دبعاہلل ےک اپس رقہض ےک ابرے ںیم
وگتفگ ےک ےیل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ سپ ںیم ےن درفازہ اٹھکٹھکای آپ ےن رفامای ہک وکؿ ےہ؟ںیم ےن اہک
ںیموہں۔آپےنرفامایہکںیمںیمایک؟وگایہکآپوکہیانوگاروہا۔(بجکتہکانؾولعمؾہنوہاجےئ)

رافی  :دسمد،رشب،ہبعش،رضحتدمحمنبادکنملر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ااجزتےتیلفتقدرفازہاٹھکٹھکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1745

راوی  :یحیي ب ٩ایوب ،اس٤اًی ١ب ٩جٌرف٣ ،ح٤ذ ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت رآٍ بً ٩بذاٟحارث

رف َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ
َ ١ی ٌِنٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
وب َی ٌِنٔي ا َِ٘ ٤َ ٟابٔز ٔ َّی َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َرض َب
اب ٓ ُ ٔ
َخ ِج ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حتَّي َد َُِْ ٠ت َحائ ّٔلا َٓ َ٘ا َ ٢لٔي أَ ِٔ ٣ش ِ
ک ا َِ ٟب َ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ َ ٢
ٔیث َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َی ٌِنٔي َحذ َ
ا ٚا َِ ٟحذ َ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َو َس َ
اب
ٔیث أَبٔي َُ ٣
ا َِ ٟب ُ
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َٓ َذ َّ ٚا َِ ٟب َ

ییحینباویب،اامسلیعنبرفعج،دمحم نبرمعف،اوبہملس ،رضحتراعفنبدبعااحلرثرفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملساسیکھتالکناہیںکتہکںیماکیابغںیمدالخوہاوتآپےنھجمےسرفامایہکدرفازہدنبرانھک۔رھپدرفازہابرہےساٹھکٹھکایایگ
وت ںیم ےن اہک وکؿ ےہ؟ آےگ اسری دحثی اریخ کت ایبؿ یک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل
ہنعفایلدحثیایبؿیکرھپدرفازہاٹھکٹھکای۔
رافی  :ییحینباویب،اامسلیعنبرفعج،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتراعفنبدبعااحلرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشوکالبایاجےئایکالبفایہاسیکااجزتےہ
ابب  :ادباکایبؿ

سجصخشوکالبایاجےئایکالبفایہاسیکااجزتےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1746

راوی  :حشين بٌ٣ ٩اذً ،بذاًََّي ،سٌیذٗ ،تادہ ،ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ٔیذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اٟزَّ ُج ٔ ١إلٔ َي اَّ ٟز ُج ٔ ١إٔذُِ٧طُ

نیسح نب اعمذ ،دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدہ ،اوبراعف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکآدیماکیسکوکالبےنےکےیلاسیکرطػیسکآدیموک انجیھیہاسیکااجزتےہ۔
رافی  :نیسحنباعمذ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
سجصخشوکالبایاجےئایکالبفایہاسیکااجزتےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1747

راوی  :حشين بٌ٣ ٩اذً ،بذاًََّي ،سٌیذٗ ،تادہ ،ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ٔیذ ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩أَبٔي َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا حُ َشي ِ ُن بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اْلِ َ ًَِّ َي َح َّذثَ َ٨ا َسٌ ْ
ک َُ ٟط إٔذ َِْٗ ٪ا َ ٢أَبُو ًََّ ٔ ٕٓي ا ِِ ٠ُّ ٟؤُٟؤٔ ُّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َدا ُو َد
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا دُعٔ َي أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛإلٔ َي كَ ٌَاَ َٓ ٕ ٦حا َئ َ ٍَ ٣اَّ ٟز ُسو َٔٓ ٢إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
َی ُ٘و َُ َٗ ٢تا َدةُ َ ٥َِ ٟی ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤أَبٔي َرآ ٍٕٔ َط ِیئّا
نیسح نب اعمذ ،دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدہ ،اوبراعف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسیسکوکاھکےنرپالبایاجےئ افرفہالبفااقدصےکاسھتآےئوتیہیاسےکےیلااجزتےہ۔اامؾ
اوبداؤدرفامےتںیہہکوہشمرہیےہہکاتقدہےناوبراعفےسدحثیںیہنینس۔
رافی  :نیسحنباعمذ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتوپدیشہافاقتںیماذیتساؿاکمکح
ابب  :ادباکایبؿ
نیتوپدیشہافاقتںیماذیتساؿاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1748

راوی  :اب ٩رسح ،اب ٩ػباح ب ٩سٔیا ،٪ابً ٩بذہ ،سٔیا ،٪حرضت ًبذاہلل ب ٩ابي یزیذ

اَ ٪وابِ ُِ ًَ ٩ب َذ َة َو َص َذا َحذٔی ُث ُط َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ٩ِ ًَ ٪
اٟرس ٔح َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ح و َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
ض آ َی َة ِاْلٔذِ َٔ ٪وإِِّٔي َْل ُ٣زُ َجارٔ َیتٔي َص ٔذظ ٔ َت ِش َتأِذ ٔ َُّ َ ًََّ ٪ي
ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َیز ٔ َ
یذ َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َی ُ٘و ُ ٥َِ ٟ ٢یُ ِؤ َ٣زِ ب ٔ َضا أَ ِٛثََُ ا٨َّ ٟا ٔ
ض َیأ ِ ُ٣زُبٔطٔ
ک َر َوا ُظ ًَ َلائْ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
انبرسح،انب ابصح نب ایفسؿ،انبدبعہ،ایفسؿ،رضحت دبعاہللنب ایبسیدی ےتہک ںیہہک ںیمےنرضحتانبابعس ےس انسآپ
ےن رفامای ہک آتی اذیتساؿ رپ ارثک ولوگں ےن لمع ںیہن ایک نکیل ںیم ےن اینپ ولڈنی وک مکح دے دای ےہ ہک ھجم ےس ااجزت ایل
رکے۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہہک ایسرطحاس دحثی وک اطعء ےن انب ابعس ےس رفاتی ایک ےہاس ںیم الذخ ےک اجبےئ ای رم ہب
ےہ۔
رافی  :انبرسح،انبابصحنبایفسؿ،انبدبعہ،ایفسؿ،رضحتدبعاہللنبایبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نیتوپدیشہافاقتںیماذیتساؿاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1749

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بذاٌٟزیز اب٣ ٩ح٤ذ٤ً ،زواب ٩ابوً٤زو ،حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ بً ٩بذاہلل ب٩
ًباض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْٔک ََ ٣ة أَ ََّ ٪ن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ١
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟز ٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِٔ ِ ً ٩
 ١ب ٔ َضا أَ َح ْذ َٗ ِو ُ ٢اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١یا
ا َِٔ ٌٟزا َٔٗ ٚاُٟوا یَا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ٕ َت َزی فٔي َص ٔذظ ٔ ِاْل َیةٔ َّاٟتٔي أ ُ ِٔ ٣زَ٧ا ٓ َٔیضا ب ٔ َ٤ا أ ُ ِٔ ٣زَ٧ا َو ََ َی ٌِ َُ ٤
ض َِ ٛی َ

یَ ٥َِ ٟ ٩ی ِبُِ ُ٠وا ا ُِ ٟح ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٥َ ُ٠ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب َٔ ١ػ ََلة ٔ
یِ َٜ ٠َ ٣َ ٩ت أَیِ َ٤اَ ٥ِ ُُٜ٧و َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َ ٔ ٟی ِش َتأِذَّٔ ٥ِ ُِٜ٧أ ٟذ َ
أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ

و ٪ث َٔیابََّ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ
ئ ثَ ََل ُث ًَ ِو َرا ٕ
ت َلَِ ٟ ٥ِ ُٜی َص ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو ََ ًََِ ٠یض ٔ ُِ ٥ج َْ ٨اح
اٟوضٔي ََة ٔ َو َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔذ َػ ََلة ٔ ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َوح ٔي َن َت َـ ٌُ َ
َب ٌِ َذصُ َّ٩كَ َّوا ُٓ َ ُ
ض إ ٔ َّ ٪اہللَ َحْ ٔ ٠یَ ٥رح ٔ ْی ٥بٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن یُ ٔح ُّب َّ
اٟشت ِ ََ َوکَا َ٪
ٔیَٗ ٥ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َقأَ ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي إلٔ َي ًَْ ٔ ٠یَ ٥حْ ٜ
وَِ ٠ًَ ٪یَ َ ٥ِ ٜ
َ ًََّ ١ي أَ ِصٔ٠طٔ َٓأ َ ََ ٣زص ُِ ٥اہللُ
َفبَّ َ٤ا َد َْ َ ١ا َِ ٟخاد ٔ ُ ٦أَ ِو ا َِ ٟو َُ ٟذ أَ ِو َیت َٔیُ ٤ة اٟزَّ ُج َٔ ١واَّ ٟز ُج ُ
اض َِ ٟی َص ٟٔب ُ ُیوت ٔض ٔ ُِ ٥ست ْ
اُ ٨َّ ٟ
ُور َو ََ ح ٔ َح ْ
اُ َ ٢
ک َب ٌِ ُذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َحذ ُ
ک ا ِِ ٌَ ٟو َرا ٔ
ٔیث
 ١ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ب ٔ ٔاَ ِستٔئ َِذا ٔ ٪فٔي ت ٔ َِ ٠
اٟشتُورٔ َوا َِ ٟخي َِ ٔ َٓ ٥َِ ٠أَ َر أَ َح ّذا َی ٌِ َُ ٤
ت َٓ َحائ َ ُض ِ ٥اہللُ ب ٔ ُّ
ئ ُی ِٔ ٔش ُذ صَ َذا ا َِ ٟحذ َ
ٔیث
ًُب َ ِی ٔذ اہللٔ َو ًَ َلا ٕ
دبع اہلل نب ہملسم ،دبعازعلسی انب دمحم ،رمعفانب اوبرمعف ،رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےتںیہہکرعاؼےکدنچولوگںےناہکہکاےانبابعسریضاہللاعتیلہنعآپاسآتیےکابرےںیمایکےتہکںیہہکسج
ن َُ
َن َّ دِ
َن
ںیم ںیمہمکح دای ایگوجدای ایگ نکیلوکیئ یھباس رپ لمع ںیہنرکاتاہللاعتیلےک وقؽ َث َأ ُّ َُّ َّ د
نمَل َک ْب َأ ْ َب ُ ُ ْ
آَال ِ َت ْص َیاَْ ِذ ْ ُ ْ
اَّ َ
اَِّ َ
َّ ِ َنیلُع ُ لْحُل ُ َ ِم ْیُ ْک
ن مَلْ ْ وا ا م م۔ اخل۔ اے اامیؿ فاول اچےیہ ہک مت ںیم ےس ااجزت ںیل اہمترے الغؾ فابدنی افر فہ ڑلےک وج ایھب ابغل
َف د
اَّ َ
ںیہنوہےئمتںیمےسنیتابرامنزرجفےسےلہپ۔افردفرہپےکبجمتڑپکےااتررکرےتھکوہافرامنزاشعءےکدعبہینیتاہمترے
رپدہےک افاقتںیہاؿافاقتےکدعباہمترےافراؿ رپوکیئانگہںیہنوجمترپ آےتاجےتر ےتںیہ۔انبابعسریضاہللاعتیل
ہنعےنرفامایہکاہللاعتیل املسمونںرپمیلحفرمیحںیہفہرپدہدنسپرفامےتںیہاسآتیےکزنفؽےکفتقولوگںےک رھگفںرپ ہن

رپدےےھت افر ہنیہرپدہ ےکےیلوکیئدویار ایافٹ فریغہوہیت یھتضعب افاقت اخدؾ ایڑلاک ای یسکےکزری افکتلمیتیہچبرھگ ںیم
دالخوہاجاتےہاساحؽںیمہکرمداینپویبیےستبحصںیموغشمؽوہاتوتاہللےناںیہنمکحرفامایہکااجزتےنیلاکاؿےکرپدہ
ےک افاقت ںیم۔ وتولوگں ےن رھگفں ںیم رپدے افر افٹ فریغہ رکدےیئ ذہلا اس ےک دعب ںیم ےن یسک وک ںیہن داھکی اس آتی رپ
لمعرکےتوہےئ۔
رافی  :دبعاہلل نب ہملسم ،دبعازعلسی انب دمحم ،رمعفانب اوبرمعف ،رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾیکرثکتاکمکح
ابب  :ادباکایبؿ
السؾیکرثکتاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1750

راوی  :اح٤ذ ب ٩طٌیب ،زہيَ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩أَبٔي ُط ٌَ ِیبٕ َح َّذثَ َ٨ا ُزصَي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔذظ ٔ ََ َت ِذ ُُْ٠وا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َحتَّي تُ ِؤ ُٔ٨٣وا َو ََ تُ ِؤ ُٔ٨٣وا َحتَّي َت َحابُّوا أَٓ َََل أَدُ ُّلَ ًََّ ٥ِ ُٜي أَ ِ٣ز ٕإٔذَا ٓ ٌََ ِ٠ت ُُ٤و ُظ
َت َحابَبِت ُِ ٥أَٓ ُِظوا َّ
اٟش ََل َ ٦بَ ِی َ٥ِ ُٜ٨
ادمحنببیعش،زریہ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہمتتنجںیمدالخںیہنوہےتکساہیںکتہکاامیؿےلآؤافرمتاصبح
اامیؿںیہننبےتکساہیںکتہکآسپںیماکیدفرسےےستبحمرکےنوگلایکںیمںیہمتااسیاکؾہنالتبؤںہک بجمتاےسرکف وت

اسےکہجیتنںیممتاےنپدرایمؿاکیدفرسےےستبحمرکےنوگلاےنپدرایمؿوخبالسؾایکرکف۔
رافی  :ادمحنببیعش،زریہ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
السؾیکرثکتاکمکح

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1751

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذٟ ،یث ،یزیذ ب ٩ابوحبیب ،ابواٟخيَ ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َّ
یذ بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟخي َِ ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ِاْل ٔ ِس ََلَْ ٔ ٦ي ِ َْ َٗا َ ٢تُ ِل ٌٔ َُّ ٥
ِقأ ُ َّ
رعٓ َِت َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ت ٌِز ٔ ِٖ
اٟل ٌَ َاَ ٦و َت ِ َ
اٟش ََل ََ ًََّ ٦ي ََ َ ٩ِ ٣
ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینباوببیبح،اوباریخل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوساؽایکہکوکؿاساالسؾرتہبےہآپےنرفامایہکاھکانالھکانافرریتارہصخشوکالسؾرکانوخاہوتاےس
ناچہاتنوہایںیہن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینباوببیبح،اوباریخل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾاکحیحصرطہقی،اافلظالسؾاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ

السؾاکحیحصرطہقی،اافلظالسؾاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1752

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ ،جٌرفب ٩س٠امیً ،٪وٖ ،ابورجاء ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪و ٕ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔي َر َجا ٕئ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا َج ٌِ َ ُ

ُ
َف َّد ًََِ ٠یطٔ َّ
أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ْش
اٟش ََل َ ٦ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْ ِ ًَ ٥َ ٠
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ َ ٥ِ ٜ
ُ
آَخ َٓ َ٘ا ََّ ٢
آَخ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی٥ِ ُٜ
ْٔش َ
َف َّد ًََِ ٠یطٔ َٓ َحََ ٠ص َٓ َ٘ا َُ ِ ً ٢
و ٪ث ُ ََّ ٥جا َئ َ ُ
ث ُ ََّ ٥جا َئ َ ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َ َ

و٪
َف َّد ًََِ ٠یطٔ َٓ َحََ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢ثَ ََلث ُ َ
َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َ َ

دمحمنبریثک،رفعجنبامیلسؿ،وعػ،اوبراجء،رضحترمعاؿنبنیصحرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکی
صخشآایافراسےناہکہکاالسلؾمکیلعآپےناساک وجابدایرھپفہھٹیبایگوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدسایکینں
لمںیئگ رھپ دفرسا صخشآایاس ےن اہک االسلؾ مکیلع آپ ےن اےس یھب وجابدای وت فہ ھٹیبایگ آپ ےن رفامایہک سیب ایکینں لم ںیئگ
رھپرسیتاصخشآایاسےناہکہکاالسلؾمکیلعفرخمیہاہللآپےناسوکوجابدایآپےنرفامایہکسیتایکینںلمںیئگہکوپراالسؾ
لل َّ
غل َ ُک
ھ
ِ
ص
ایک،تنسوتال َّس َل ُؾ َ ْی ْم َف َر ْخمَ ُةا ےیھباداوہیئگنکیلوپراالسؾرکےنرپارجزایدہےہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،رفعجنبامیلسؿ،وعػ،اوبراجء،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
السؾاکحیحصرطہقی،اافلظالسؾاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1753

راوی  :اسحا ٚب ٩سویذ رَّ٣ي ،اب ٩ابو٣زی٧ ،٥آٍ ب ٩یزیذ ،ابو٣زحو ،٦سہ ١ب ٩حرضت ٌ٣اذ ب ٩ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

یذ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو َ٣زِ ُحو٩ِ ًَ ٕ ٦
َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩س َویِ ٕذ اَّ ٟز ُِّ ٔ َّ٣ي َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َِ ٣ز َی ََٗ ٥ا َ ٢أَ ُه ُّ ٩أَِِّي َسُ ٌِ ٔ٤ت َ٧آ ٔ ٍَ بِ ََ ٩یز ٔ َ
آَخ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة
َس ِض ٔ ١بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َزا َد ث ُ َّ ٥أَتَي َ ُ
١
وَٗ ٪ا َ ٢صَ ََ ٜذا َتُٜو ُ ٪ا ََِ ٟٔـائ ٔ ُ
رفتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِر َب ٌُ َ
اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َو ََ ٔ ِِ ٣

ااحسؼنبوسدیریلم،انب اوبرممی،انعفنبسیدی،اوبرموحؾ،لہسنبرضحتاعمذنباسنریضاہللاعتیلہنعاےنپفادلےساسینعم
غل َ ُک
ََّ َفَ ََه ُی ُة َفمَع ْف ِ َرر ُی ُة ،آپ
یک دحثی رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ وچاھت صخش آای اس ےن اہک اہکل َّس َل ُؾ َ ْی ْم َف َر ْخمَ ُة ا ِ
ےنرفامایہکاچسیلایکینںلمںیئگرفامایہکاسرطحلضففارجڑباتھاجےئاگاافلظےکااضہفےکاسھت۔
رافی  :ااحسؼنبوسدیریلم،انباوبرممی،انعفنبسیدی،اوبرموحؾ،لہسنبرضحتاعمذنباسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾںیملہپرکےنیکتلیضف
ابب  :ادباکایبؿ
السؾںیملہپرکےنیکتلیضف

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1754

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي ذہَّي ،ابوًاػ ،٥ابوْاٟذ وہب ،ابوسٔیا ،٪ح٤صي ،حرضت ابوا٣ا٣ہ

ا ٪ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
ض اٟذُّ صَِّ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َْإ ٔ ٟذ َوصِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
ض بٔاہللٔ َ ٩ِ ٣بَ َذأَص ُِ ٥ب ٔ َّ
اٟش ََلٔ ٦
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ِول َي ا٨َّ ٟا ٔ

دمحم نب ییحی ذیلہ ،اوباعمص ،اوباخدل فبہ ،اوبایفسؿ ،یصمح ،رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکولوگںںیماہللاعتیل ےکزندکیبسےسزایدہفہصخشےہوجاؿںیمالسؾرکےنںیمےلہپرکے۔

رافی  :دمحمنبییحیذیلہ،اوباعمص،اوباخدلفبہ،اوبایفسؿ،یصمح،رضحتاوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکوکالسؾرکاناچےیہ؟
ابب  :ادباکایبؿ
سکوکالسؾرکاناچےیہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1755

راوی  :اح٤ذب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٤٫ ،ا ٦ب٨٣ ٩بہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩ب ٕة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َ ًََّ ١ي ا ِل َٜثٔيَ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی َُش ِّ ٥ُ ٠اٟؼَّ ِٔيَُ ًََّ َي ا ِل َٜبٔيَ ٔ َوا ُِّ ٤َ ٟار ًََّ َي ا َِ٘ ٟأًذٔ َوا ِٔ٠َ٘ ٟی ُ

ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،امھؾنب ہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہ ہکوضحر ارکؾ یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکوھچاٹالسؾرکےڑبےوکافرراہتسےنلچفاالےھٹیبوہےئوکالسؾرکےافروھتڑےولوگںاکرگفہزایدہولوگںےکرگفہ
وکالسؾرکے۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،امھؾنبہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
سکوکالسؾرکاناچےیہ؟

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1756

ًبذاٟزح ٩٤اب ٩یزیذ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :یحیي ب ٩حبیب ،روح ،اب ٩جزیح ،زیاد ،ثابت ٣ولي
ٰ

رعب ٔ ٕٓي أَ َِْ َ َََ٧ا َر ِو ْح َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي زٔیَا ْد أَ َّ ٪ث َاب ٔ ّتا َِ ٣ول َي ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٕذ
َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
َّ
َّ
َِک ا َِ ٟحذ َ
ٔیث
أَ َِْ َ ََ ُظ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ی َُش ِّ ٥ُ ٠اٟزَّاُ ٔ ٛب ًََّ َي ا ِ٤َ ٟاشٔي ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ییحینببیبح،رفح،انب رجحی،زاید،اثتبومیلدبعارلنٰمحانب سیدی،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتیلہنعرفامای رکےتےھتہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوساردیپؽےنلچفاےلوکالسؾرکےآےگاسہقبدحثیایبؿیک۔
رافی  :ییحینببیبح،رفح،انبرجحی،زاید،اثتبومیلدبعارلنٰمحانبسیدی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسےےسذرایسدجایئےکدعبرھپالسؾرکاناچےہ
ابب  :ادباکایبؿ
اکیدفرسےےسذرایسدجایئےکدعبرھپالسؾرکاناچےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1757

ابو٣وسي ،ابو٣زی ،٥حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :اح٤ذب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح،
ٰ

وسي ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َح َّذثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَب ٔي َُ ٣
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢إٔذَا َٟق ٔ َي أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛأَ َْا ُظ َٓ ُِ ٠ی َش َِِّ ٠ًَ ٥ِ ٠یطٔ َٓإ ٔ َِ ٪حاَِ ٟت بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َط َح َز ْة أَ ِو ٔج َذ ْار أَ ِو َح َح ْز ث ُ ََّ ٔ َٟ٘ ٥ی ُط َٓ ُِ ٠ی َش َِِّ ٠ًَ ٥ِ ٠یطٔ أَی ِّـا

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا ٌََ ٣ُ ٢اؤیَ ُة و َح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
اب بِ ُ ٩ب ُ ِخ ٕت ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َس َوائْ

ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،اعمفہینباصحل،اوبومٰیس،اوبرممی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکبجمتںیم
ےسوکیئاےنپ اھبیئ ےسالماقت رکے وت اےسالسؾرکے رھپارگدفراؿالماقت اؿ ےکدرایمؿوکیئدرتخای دویارای رھتپفریغہ
احلئ وہاجےئ افر رھپ دفابرہ الماقت وہ وت السؾ رکان اچےیہ۔ اعمفہی نب اصحل ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس دبعاولاہب نب تخب ےن نع ایب
ازلاندنعاالرعجنعایبرہریہریضاہللاعتیلہنعنعایبنلیھباسیسیجرفاتیایبؿیک۔
رافی  :ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،اعمفہینباصحل،اوبومٰیس،اوبرممی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اکیدفرسےےسذرایسدجایئےکدعبرھپالسؾرکاناچےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1758

راوی ً :باض ًََ٨ی ،اسودبً ٩ا٣ز ،حش ٩ب ٩ػاٟح ،س٤٠ہ ب٬ٛ ٩ی ،١سٌیذ ب ٩جبيَ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ حرضت ً٤ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّاض ا ُِّٔ َََ٨ِ ٌَ ٟی َح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َودُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّذثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔی ٔذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَب ْ
ْشبَ ٕة َُ ٟط َٓ َ٘ا ََّ ٢
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُج َبي َِ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ف ٔي َُ ِ ٣
َّ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی ٥ِ ُٜأَ َی ِذ ُْ ُ
٤َ ًُ ١زُ

ابعسربنعی،اوسدنباعرم،نسحنباصحل،،ہملسنبلیھک،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنعرضحترمعریض
اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر آپ اس فتق اےنپ اکی رجحہ ںیم
رشتفی رفام ےھت اوہنں ےنآرک اہک االسلؾ کیلع ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس االسلؾ مکیلع! ایکرمع ریض اہلل اعتیل ہنع دالخ وہ
اتکسےہ؟۔
رافی  :ابعس ربنعی ،اوسدنب اعرم،نسح نب اصحل ،ہملس نب لیھک،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت

رمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اکیدفرسےےسذرایسدجایئےکدعبرھپالسؾرکاناچےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1759

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،س٠امی ٪ابِ٣ ٩يَہ ،ثابت ،حرضت ثابت حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص أَتَي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

وََ ٓ ٪ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ ِ٥
َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي ُٔ٤َِ ٠ا َٕ ٪یٌَِ ٠بُ َ

دبع اہلل نب ہملسم ،امیلسؿ انب  ریغہ ،اثتب ،رضحت اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ
یلصاہللہیلعفآہلفملسھچکڑلوکںےکاپسرشتفیالےئوجلیھکوکدرےہےھتآپےناںیہنالسؾایک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امیلسؿانب ریغہ،اثتب،رضحتاثتبرضحتاسنریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اکیدفرسےےسذرایسدجایئےکدعبرھپالسؾرکاناچےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦
راوی  :اب٣ ٩ثني ،اب ٩حارث ،ح٤یذ

حذیث 1760

َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثنَّي َح َّذثَ َ٨ا َْاْ ٔ ٟذ َی ٌِنٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْذ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص اَ ِ ٧ت َهي إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ُ ََُل ْ ٦فٔي ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا ََٔ ٓ ٪ش َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا ث ُ َّ ٥أَ َْ َذ ب ٔ َیذٔی َٓأ َ ِر َس َ٠نٔي بٔز ٔ َسا َٕ ٟة َو َٗ ٌَ َذ فٔي ه ٔٔ ِّ١ج َذا ٕر أَ ِو َٗا َ ٢إلٔ َي ٔج َذارٕ
َحتَّي َر َج ٌِ ُت إَِٔ ٟیطٔ
انبینثم،انباحرث ،دیم رضحتاسنرفامےتںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرامرےاپسآےئافر ںیمڑلوکںںیم ےس
اکیڑلاکاھتآپےنںیمہرفامایالسؾ۔رھپریمااہھتڑکپاافرےھجماکیطخدےرکںیہکاجیھبافراکیدویارےکاسےئںیمہیرفامایہک
دویاریکرطػرشتفیرفاموہےئگاہیںکتہکںیمولٹآای۔
رافی  :انبینثم،انباحرث ،دیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںوکالسؾرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
وعروتںوکالسؾرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1761

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہ ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،اب ٩ابوحشين ،حرضت طہز ب ٩حوغ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ُح َشي ِ ٕن َسُ ٌَ ٔ٤ط َٔ ٩ِ ٣ط ِضز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ َی ُ٘و ُ ٢أَ َِْ َ ََ ِت ُط
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

یذ ََّ ٣ز ًَ َِ ٠ی َ٨ا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ن ِٔش َوة ٕٓ ََش َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا
أَ ِس َ٤ا ُئ ابِ َُ ٨ة َیز ٔ َ

اوبرکبنباوبہبیش،ایفسؿنب ،ہنی،انباوبنیسح،رضحترہشنبوحشےسرفاتیےہہکاںیہنرضحتاامسءتنبسیدیےنالتبایہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہںیمےسضعبوعروتںےکاپسےسذگرےوتاںیہنالسؾرفامای۔

رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،ایفسؿنب ،ہنی،انباوبنیسح،رضحترہشنبوحش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیماکرففںوکالسؾرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ذیماکرففںوکالسؾرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1762

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،سہی ١ب ٩ابي ػاٟح

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح َٗا َََ ٢خ ِج ُت َ ٍَ ٣أَبٔي إلٔ َي َّ
و ٪بٔ َؼ َوا ٍَٔ ٣
اٟظاَ َٓ ٔ ٦ح ٌَُ٠وا یَ ُُّ ٤ز َ
َ
َ

وَِ ٠ًَ ٪یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبٔي ََ َت ِب َذ ُؤص ُِ ٥ب ٔ َّ
اٟش ََلَٓ ٔ ٦إ ٔ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٓ َٔیضا َن َؼ َاری َٓ ُی َش َِّ ٤ُ ٠
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ََ ٢ت ِب َذ ُؤص ُِ ٥ب ٔ َّ
یٙ
یِ ٓ ٙ
اْٟط ٔ
اْٟط ٔ
ْطوص ُِ ٥إلٔ َي أَ ِؿ َی ٔٔ َّ ٙ
اٟش ََلَ ٔ ٦وإٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤وص ُِ ٥فٔي َّ ٔ
َاؿ َ ُّ
صفحنبرمع،ہبعش،لیہسنبایباصحلےتہکںیہہکںیماےنپفادلےکاسھتکلماشؾےکرفسرپالکنوتمہولگاؿےکرگاجرھگفں
ےک اپس ےس ذگرےن  ےگ نج ںیم اسیعیئ ےھت وت اںیہن السؾ رکےن  ےگ ریمے فادل ےن اہک ہک مت اںیہن ےلہپ السؾ ہن رکف۔ ویکہکن
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ یک ہک آپ ےن رفامای ہک اکرففں وک

السؾرکےنںیملہپہنرکفافرارگمتراہتسںیماؿےسولموتاںیہنگنترتنیراہتسےنلچرپوبجمررکدف۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،لیہسنبایباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ذیماکرففںوکالسؾرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1763

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بذاٌٟزیز اب٣ ٩شً ،٥٠بذاہلل ب ٩دی٨ار ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ َِ ٣ُ ٩شِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َد إٔذَا َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜأَ َح ُذص َُِٓ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا َی ُ٘و َُّ ٢
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦یُ٘ َٓ ٥ِ ُٜوُٟوا َو ًََِ ٠یَٗ ٥ِ ُٜا َ٢
ک َر َوا ُظ َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ َو َر َوا ُظ َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ٔ ٩دٔی َ٨ارٕ َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ

دبع اہلل نب ہملسم ،دبعازعلسی انب ملسم ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
غل َ ُک
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوکیئوہیدیارگمتںیمےسیسکوکالسؾرکےفہاتہکایہل َّسا ُؾ َ ْی ْم(ینعیمترپالہتکوہ)وتاسےک
وجابںیموہکفمکیلع۔اامؾاوبداؤدےنرفامایہکاسدحثیوکامکل ےندبعاہللنبدانیرےسافرایفسؿوثریےندبعاہللنبدانیرےس
رفاتیایکےہاسںیمرفامایہکفمکیلع۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسیانبملسم،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ذیماکرففںوکالسؾرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1764

راوی ٤ً :زوب٣ ٩ززو ،ٚطٌبہٗ ،تادہ ،حرضت ا٧ص

اب أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا ٔ ٨َّ ٠ٟٔب ِّي إ ٔ َّ ٪أَ ِص َ١
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣َ ٩ززُو ٕ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَ ِػ َح َ

ک رٔ َوا َی ُة ًَائٔظَ َة َوأَبٔي ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ٕ َ٧زُ ُّد ًََِ ٠یض ٔ َِٗ ٥ا َُٗ ٢وُٟوا َو ًََِ ٠یَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو َدا ُود َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب ی َُش َِّ ٤ُ ٠
وِ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا َٓ َِ ٜی َ
ص َة َی ٌِنٔي ا َِِٟٔٔار َّٔی
ا ُِ ٟح َضنٔ ِّي َوأَبٔي َب ِ َ
رمعفنب رمزفؼ ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےن رعض ایک ہک وضحر
ارکؾ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکالہاتکبںیمہالسؾرکےتںیہوتمہےسیکوجابدںی؟آپےنرفامایہکوہکفمکیلعافرمترپیھبینعی
ارگفاقعةمتےنالسیتمیکداعیکےہوتمترپیھبافرارگومتیکدباعیکےہہکوت فہیھب مترپیہوہ۔اامؾاوبداؤدرفامےتںیہہکاس
رطحاسدحثیوکرضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع،رضحتاوبدبعارلنمحان ینہافررضحتاوبرصبہاافغلریےنرفاتیایکےہ۔
رافی  :رمعفنبرمزفؼ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سلجمےساےتھٹفتقالسؾرکاناچےیہ
ابب  :ادباکایبؿ
سلجمےساےتھٹفتقالسؾرکاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1765

راوی  :اح٤ذب ٩ح٨ب٣ ،١شذد ،بْش بٔ٣ ٩ـ ،١ابً ٩حَلََ٘٣ ،٪ی٣ ،شذد ،سٌیذ ب ٩ابوسٌیذ ََ٘٣ی حرضت ابوہزیزہ
رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ْش َی ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا ِِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّذ ْد
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١و َُ ٣ش َّذ ْد َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َسٌٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ُِّٔ ََُِ٘ ٤َ ٟی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا اَ ِ ٧ت َهي أَ َح ُذ ُ ٥ِ ٛإلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص

َ
َخة ٔ
َٓ ُِ ٠ی َش َِّٓ ٥ِ ٠إٔذَا أَ َرا َد أَ َِ ٪ی ُ٘ َوُ ٠ِ َٓ ٦ی َش َِِّ ٠َٓ ٥ِ ٠ی َش ِت اْلِ ُول َي بٔأ َح َِّ ٩ِ ٣ٔ ٙاْل ٔ َ

ادمحنب لبنح ،دسمد ،رشب نب لضفم ،انب الجعؿ ،ربقمی ،دسمد ،دیعس نب اوبدیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن

رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش سلجم متخ رک ےک اےھٹ وت اےس اچےیہ ہک السؾ
رکےویکہکنالہپالسؾدفرسےالسؾےسزایدہانمبسافررضفریںیہن۔
رافی  :ادمحنبلبنح،دسمد،رشبنب لضفم،انبالجعؿ ،ربقمی،دسمد،دیعسنباوبدیعسربقمیرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسلؾکیلعےکاجبےئکیلعاالسلؾانہکاندنسپدیہےہ
ابب  :ادباکایبؿ
االسلؾکیلعےکاجبےئکیلعاالسلؾانہکاندنسپدیہےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1766

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہ ،ابوْاٟذ اح٤ز ،ابؤُار ،ابوت٤ی٤ہ جہیَّم ،حرضت ابوجزی اٟہحیَّم

َّم ًَ ِ ٩أَبٔي ُج َز ٓ ٕ
َّم َٗا َ٢
ی ا ُِ ٟض َح ِی ٔ ِّ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َْإ ٔ ٟذ اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔي َُٔٔا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َتَ ٔ٤یَ ٤ة ا ُِ ٟض َح ِی ٔ ِّ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ک َّ
ک َّ
ک َّ
اٟش ََل ُ٦
اٟش ََل َُٓ ٦إ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ی َ
اٟش ََل ُ ٦یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ََ ٢ت ُ٘ َِِ ٠ًَ ١ی َ
أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ًََِ ٠ی َ
َت ٔح َّی ُة ا ِِ ٤َ ٟوتَي
لہحب
خہ ب
م
اوبرکبنباوبہبیش،اوباخدلارمح،اوبافغر،اوبتمبمہ می،رضحتاوبرجیا یرفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ََّآپےنرفامایہککیلعاالسلؾتموہکویکہکنہیوترمدفںاکالسؾےہ۔
وُسؽا ِ
کال َّس َل ُؾ َث َر َ
ےکاپساحرضوہاوتںیمےناہکغَل َ ْی َ

لہحب
خہب
م
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اوباخدلارمح،اوبافغر،اوبتمبمہ می،رضحتاوبرجیا ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسیکرطػےساکییہآدیموجابدےاتکسےہ
ابب  :ادباکایبؿ
بسیکرطػےساکییہآدیموجابدےاتکسےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1767

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ًبذا٠٤ٟک ب ٩ابزاہی ٥حذی ،سٌیذبْ ٩اٟذ ْزاعيً ،بذاہلل بٔ٣ ٩ـً ،١بیذاہلل ب ٩ابورآٍ،
حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب ٩ابي كاٟب

َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ُِ ٟح ِّذ ُّی َح َّذث َ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ ا ُِ ٟخزَاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ

بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّذث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔي َرآ ٍٕٔ ًَ ِِّ ٔ ًََّ ٩ي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َرض َٔي اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َرٓ ٌََ ُط ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي
ض أَ َِ ٪یزُ َّد أَ َح ُذص ُِ٥
َٗا َ ٢یُ ِحز ٔ ُئ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ٤ا ًَةٔ إٔذَا َُّ ٣زوا أَ ِ ٪ی َُش ِّ ٥َ ٠أَ َح ُذص َُِ ٥ویُ ِحز ٔ ُئ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟحُ٠و ٔ
نسح نب یلع دبعاکلمل نب اربامیہ دحی ،دیعسنب اخدل زخایع ،دبعاہلل نب لضفم ،دیبع اہلل نب اوبراعف ،رضحت یلع ریض اہلل اعتیل
ہنع نب ایب عابل ےس افر اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہہک رضحتنسح نب یلع ےن اےس رموفاع رفاتی ایک ےہ رمفی ےہہک امجتع ارگ
سگرےافراؿںیمےساکیآدیمالسؾرکےوتاکیفےہافرےھٹیبوہےئولوگںںیمےساکیوجابدےدےوتاکیفےہ۔
رافی  :نسح نب یلع دبعاکلمل نب اربامیہ دحی ،دیعسنب اخدل زخایع ،دبعاہلل نب لضفم ،دیبعاہلل نب اوبراعف ،رضحت یلع ریض
اہللاعتیلہنعنبایبعابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصمہحفرکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ

اصمہحفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1768

راوی ٤ً :زوبً ٩و ،٪ہظی ،٥ابوب٠خ ،زیذ ابوح٨ً ٥ٜزی ،حرضت بزاء بً ٩ازب رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي بَ ِٕ ٠خ ًَ َِ ٩زیِ ٕذ أَبٔي ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا ََِ َ َٟا ٔ
َّ
َّ
ُرف َُ ٟض َ٤ا
رفا ُظ ُ ٔ َ
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا ا َِ ٟت َقي ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا َٔ َٓ ٪ت َؼا َٓ َحا َو َحَ ٔ٤ذا اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١وا ِس َت ِِ َ َ

یل
رمعفنب وعؿ ،میشہ ،اوب ج ،زدی اوبمکح  یزی ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکبجدفاملسمؿوت ںافرآسپںیماصمہحفرکںیافراہللیکرعتفیافراافغتسررکںیوتاؿیکرفغمتوہاجےئیگ۔
یل
رافی  :رمعفنبوعؿ،میشہ،اوب ج،زدیاوبمکح یزی،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اصمہحفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1769

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہْ ،اٟذ ،اب٤٧ ٩يَ ،اج٠ح ،ابواسحا ،ٚحرضت بزاء بً ٩ازب

ئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َْإ ٔ ٟذ َوابِ ُ٤َُ ٧ ٩يَِ ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠حٔ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ََِ َ َٟا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َّ
ُرف َُ ٟض َ٤ا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِٔتََ ٔ َٗا
َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش٤َ ٔ ٠ي ِ ٔن یَ َِ ٠ت٘ ٔ َیا َٔ َٓ ٪ی َت َؼا َٓ َحا ٔ ٪إَٔ ُ ٔ َ

حل
اوبرکبنب اوبہبیش ،اخدل ،انب ریمن ،ا ج ،اوبااحسؼ ،رضحت رباء نب اعزب ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکدفاملسمؿںیہنےتلمافراصمہحفرکےتںیہ رگہیہکدجاوہےنےسےلہپیہاؿیکرفغمترکدیاجیتےہ۔

حل
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اخدل،انبریمن،ا ج،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اصمہحفرکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1770

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ح٤یذ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی :
ٰ

 ١ا َِ ٟی ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد َح َّذثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْذ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َجا َئ أَصِ ُ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣

 ١ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤وص ُِ ٥أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢جا َئ بٔا َِ ٤ُ ٟؼا َٓ َحةٔ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ذ َجائَ ٥ِ ُٜأَصِ ُ

ومیس نب اامسلیع ،امحد  ،دیم ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج الہ نمی وضحر ارکؾ ےک اپس آےئ وت
آپےنرفامایہکاہمترےاپسنمیےکولگآےئںیہافرفہبسےسےلہپولگںیہوہنجںےناصمہحفایک۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امحد ،دیم،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلگےنلماکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ےلگےنلماکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1771

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ابوحشين ْاٟذ ب ٩ذٛوا ،٪ایوب ب ٩بظيَ بٌٛ ٩ب اٌٟذوی
راوی :
ٰ

وب بِ ٔ ٩بُظَ ي َِ ٔبِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن َی ٌِنٔي َْاَ ٔ ٟذ بِ َ ٩ذ ََِ ٛو َ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ا َِ ٌَ ٟذو ٔ ِّی ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٨َ ًَ ٩ِ ٣ٔ ١زَ َة أَُ َّ ٧ط َٗا َْٔ ٢لَبٔي ذ ٓ َٕر َح ِی ُث ُسي ِّ ََ َّٔ ٩ِ ٣
َک ًَ َِ ٩حذ ٕ
ٔیث َٔ ٩ِ ٣حذٔیثٔ َر ُسو ٔ٢
اٟظا ٔ ٦إِِّٔي أُرٔی ُذ أَ ِ ٪أَ ِسأََ ٟ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رسٕ َص ِ ١ک َ َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذّا أ ُ ََُِْٔ َک بٔطٔ إ ٔ ََّ أَ َِ ٪یَ ُٜ
وً ٔ ٪
رسا ُُِٗ ٠ت إُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص بٔ ٔ ٓ

َات یَ ِوَ ٕ ٦و ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٛفٔي أَصَِّٔي َٓ َ٤َّ ٠ا ٔجئ ُِت أ ُ ََِِْٔ ُت أَُ َّ ٧ط
َو َس َّ ٥َ ٠ی َُؼآ ٔ ُح ٥ِ ُٜإٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤و ُظ َٗا َ٣َ ٢ا َٟٔ٘ی ُتطُ َٗ ُّم إ ٔ ََّ َػا َٓ َحنٔي َو َب ٌَ َث إلٔ َ َّي ذ َ
ِک أَ ِج َو َد َوأَ ِج َو َد
أَ ِر َس َ ١لٔي َٓأ َ َت ِی ُت ُط َوص َُو ًََّ َي َ ٔ
رسیزٔظ َٔٓا َِ ٟتزَ َ٣نٔي َََٓاِ َ ٧ت تَٔ ٠

ومیسنباامسلیع،امحد،اوبنیسحاخدل نبذوکاؿ،اویب نبس رینب بعکادعلفی اکی  یزیآدیمےسرفاتی رکےتںیہاس ےن
اوبذرریضاہللاعتیلہنع ےس بجفہ کلماشؾےلچ ےئگ ےھتاہکہک ںیمآپےساکی دحثیروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےک
ابرے ںیم وپانھچ اچاتہ وہں اوبذر ےن رفامای ہک بت وت ںیم ےھجت رضفر التبؤں اگ االہی ہک فہ وکیئ راز یک ابت ہن وہ ںیم ےن اہک ہک فہ راز
ںیہنےہہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجآپےسےتلموتاصمہحف رکےتےھت؟اوبذرےنرفامایہکںیمیھبکیھبآپےس
ںیہن الم  رگ ہی آپ ےن ھجم ےس اصمہحف رفامای ہک اکی رفز آپ ےن ےھجم الباجیھب ںیم اےنپ رھگفاولں ےک اسھت ںیہن اھت بج ںیم آای وت
ےھجم التبای ایگ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم البےن ےک ےیل آدیم اجیھب سپ ںیم آپ ےک اپس آای آپ اےنپ پ ت رپ
رشتفیرفامےھتآپےنےھجماےنپےساٹپلایلسپفہتہبدمعہاھت،تہبدمعہاھت۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امحد،اوبنیسحاخدلنبذوکاؿ،اویبنبس رینببعکادعلفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امیظعتیسکےکےیلڑھکےوہان
ابب  :ادباکایبؿ
امیظعتیسکےکےیلڑھکےوہان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1772

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،سٌذ ب ٩ابزاہی ،٥ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ ،حرضت ابوسٌیذ اٟخذری رضي اہلل تٌالي
ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔذ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی

َ َ
َقیِوَ َة َ٤َّ ٟا َ٧زَُٟوا ًََّ َي ُحَ ٥ٔ ِٜس ٌِ ٕذ أَ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ ًََّ َي ح َٔ٤ارٕ أَٗ ََِ ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي
أ َّ ٪أصِ ََ ُ ١
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٥َ ٠و ُ٣وا إلٔ َي َس ِّی ٔذ ُ ٥ِ ٛأَ ِو إلٔ َي َْي َِ ٔ َُ َٓ ٥ِ ٛحا َئ َحتَّي َٗ ٌَ َذ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
صفح نب رمع ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،اوباامہم نب لہس نب فینح ،رضحت اوبدیعس ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ونب رقہظی
بجرضحتدعسنباعمذےکمکحرپآےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنالباجیھباھتوترضحتدعساکیدیفسدگےھ
رپ وسار رشتفی ال ےئ وت روسؽ اہلل ےن رفامایہک اےنپ رسداریک میظعت ےک ےیل ڑھکے وہاجؤ رفامای اےنپ ںیم ےس اکی رتہب صخش ےک
ےیلڑھکےوہاجؤیتحہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسھٹیبےئگ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوباامہمنبلہسنبفینح،رضحتاوبدیعسادخلریریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
امیظعتیسکےکےیلڑھکےوہان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1773

راوی ٣ :ح٤ذب ٩بظار٣ ،ح٤ذ ب ٩جٌرف ،طٌبہ،

َقی ّبا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أ َ ٪
رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ک َ َ
ََ ِ ٔ ٟأ ِن َؼارٔ ُٗو ُ٣وا إلٔ َي َس ِّی ٔذ ُ٥ِ ٛ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اسدنسےسیھب اسہقبدحثیوقنمؽےہاسںیمہیےہہکبجدعسدجسموبنیےکرقبیآےئگوت

آپےنااصنرےسرفامایہکاےنپرسداریکرطػڑھکےوہاجؤ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
امیظعتیسکےکےیلڑھکےوہان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1774

راوی  :حش ٩بًَّ ٩ي ،اب ٩بظارً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،ارسائی٣ ،١یرسہ ب ٩حبیب٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ًائظہ ب٨ت ك٠حہ ،حرضت
ا ٦ا٤ٟو٨٣ين ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َّ
رس َة بِ َٔ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ٢
رسائ ٔی ُ
ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ی َ َ
َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي َوابِ َُ ٩بظارٕ َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ َِْ َ َََ٧ا إ ٔ ِ َ
ا ٪أَ ِط َب َط َس ِّ ٤تا
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت أَ َح ّذا ک َ َ

اٟش َِ ٤ت َوا َِ ٟض ِذ َی َو َّ
ِک ا َِ ٟح َش َُّ ٩
اٟذ َّ ٢ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َص ِذ ّیا َو َدًَ َو َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش َُ ٩حذٔی ّثا َو َ َلَک ّ٣ا َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ا٪
َو َس ََّٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اك ََٔ ٤ة َ َّ
ِک َ ٦اہللُ َو ِج َض َضا کَاِ َ ٧ت إٔذَا َد ََِْ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َٗ َا ٦إَِٔ ٟی َضا َٓأ َ َْ َذ ب ٔ َی ٔذصَا َو َٗ َّبََ ٠ضا َوأَ ِجََ ٠ش َضا فٔي َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ َوک َ َ
إٔذَا َد َْ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َٗا َِ ٣ت إَِٔ ٟیطٔ َٓأ َ َْ َذ ِت ب ٔ َی ٔذظ ٔ َٓ َ٘ َّب َِ ٠تطُ َوأَ ِجََ ٠ش ِتطُ فٔي َِ ٣حٔ ٔ ٠ش َضا
نسح نب یلع ،انب اشبر ،امثعؿ نب رمع ،ارسالیئ ،رسیمہ نب بیبح ،اہنمؽ نب رمعف اعہشئ تنب ب ہح ،رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض
اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اچؽ نلچ ،وگتفگ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس بس ےس زایدہ
اشمہب رضحت افہمط ےک یسک وک ںیہن داھکی بج فہ آپ ےک اپس رشتفی الںیت وت آپ ڑھکے وہاجےت اؿ یک رطػ اؿ اکاہھت
ڑکپےت اںیہن وبہس دےتی افر اںیہن اینپ اخص تسشن رپ اھٹبےت افر بج آپ اؿ ےک اپس رشتفی الےت وت فہ یھب آپ یک رطػ
ڑھکیوہںیتآپوکوبہسدںیتیافرآپوکاینپہگجرپالھٹبںیت۔
رافی  :نسح نب یلع ،انب اشبر ،امثعؿ نب رمع ،ارسالیئ ،رسیمہ نب بیبح ،اہنمؽ نب رمعف اعہشئ تنب ب ہح ،رضحت اؾ اوملنینم

اعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابپاکافالدوکوبہسدانی
ابب  :ادباکایبؿ
ابپاکافالدوکوبہسدانی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1775

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ ،اَقَ ب ٩حابص ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َ
َ
َ َ
َ
َ
ص أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َق ََ بِ ََ ٩حاب ٔ ٕص أَ ِب َ َ
َح َّذث َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أبٔي ص َُزیِ َز َة أ َّ ٪اْلِ ِ َ
ْش ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٔ ٟذ َ٣ا ٓ ٌََُِ ٠ت َص َذا ب ٔ َواح ٔ ٕذ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُ َ٘ ِّب ُ
ُ ١ح َش ِی ّ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪لٔي ًَ َ َ

َو َس َّ ََ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یَزِ َح ُ ََ ٥یُ ِز َح ُ٥

دسمد،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ،ارقعنباحسب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعےسرفاتیےہہکرضحتارقعنب
احسبےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپرضحتنسحوکوبہسدےرےہ ںیہارقعےناہکہکریمےدسڑلےک
ںیہںیمےنوتاؿںیمےسیسکےکاسھتہیںیہنایکوتروسؽاہللےنرفامایہکوجرمحںیہنرکاتاسرپرمحںیہنایکاجات۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ،ارقعنباحسب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ابپاکافالدوکوبہسدانی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1776

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی :
ٰ

رع َو َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ت ٌِنٔي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

َ
ای ُٗومٔي َٓ َ٘بَِّّٔي َرأ ِ َض َر ُسو ٔ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ ٔ ٔ
ِق َ
آَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَبَ َو َ
َقأَ ًََِ ٠ی َضا ا ِِ ُ ٟ
ْشی یَا ًَائٔظَ ُة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِذ أِ٧زَ َِ ًُ ٢ذ َر ٔک َو َ َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت أَ ِح َُ ٤ذ اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ََ ١إٔیَّا ُ٤َ ٛا
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای ہک اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہمت اشبرت وہ رک کشیب اہلل ےن اہمترا ذعر انزؽ رفام دای ےہ افر آپ ےن اؿ وک رقآؿ
رکمییکآایتزپھرکانسںیئریمےفادلنیےناہکہکڑھکیوہاجؤافرروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےکرسرابرکوکوبہسدفوت
ںیمےناہکہکںیماہللزعفلجیکرعتفیرکیتوہںہنہکاہمتری۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امحد،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںآوھکنںےکدرایمؿ(اشیپین)رپوبہسدےنیاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
دفونںآوھکنںےکدرایمؿ(اشیپین)رپوبہسدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1777

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہًَّ ،ي ب٣ ٩ش٬ز ،اج٠ح ،طٌبي

َّ َّ
َّ
َّ
رف
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًََّ ٔ ُّي بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩أَ ِجَ٠حَ ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔب ِّي أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠تَ٠قي َج ٌِ َ َ

بِ َ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َٓا َِ ٟتزَ َُ ٣ط َو َٗ َّب َ٣َ ١ا بَي ِ َن ًَ ِی َِ ٨یطٔ
مش حل
اوبرکبنباوبہبیش،یلعنب ھرر،ا ج،یبعشےسرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحترفعجنبایبعابلےسےلموت
اںیہنآےنپاٹپلایلافراؿیکاشیپینرپوبہسدای۔
مش حل
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،یلعنب ھرر،ا ج،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راسخررپوبہسدےنیاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
راسخررپوبہسدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1778

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہٌ٣ ،ت٤ز ،ایاض ب ٩دًٔ١

رض َة َٗ َّب ََّ َْ ١ذ ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٕٔٓ ٔ ًََّ ٩ي
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩إ ٔ َیا ٔ
ض بِ َٔ ٩دُِٔ ََٕٗ ١ا ََ ٢رأَیِ ُت أَبَا َن ِ َ
ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َّ
اٟش ََل٦
اوبرکبنب اوبہبیش ،رمتعم ،اایس نب دؼفل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبرصنہ وک داھکی ہک اوہنں ےن رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےک
راسخروکوبہسدای۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،رمتعم،اایسنبدؼفل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

راسخررپوبہسدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1779

راوی ً :بذاہلل ب ٩سا ،٥ٟابزاہی ٥ب ٩یوسٕ ،ابواسحا ،ٚحرضت بزاء بً ٩ازب

ئ َٗا ََ ٢د َُِْ ٠ت َ ٍَ ٣أَبٔي بَ ِْکٕ أَ َّو َ٣َ ٢ا
ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ََِ َ َٟا ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟح َّذثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ أَِ٧تٔ یَا ب ُ ََّ ٨ی ُة َو َٗ َّب ََّ َْ ١ذ َصا
َٗذ َٔ ٦ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة َٓإٔذَا ًَائٔظَ ُة ابِ َُ ٨تطُ ُِ ٣ـ َلحٔ ٌَ ْة َٗ ِذ أَ َػابَ ِت َضا حُ ََّّم َٓأ َ َتا َصا أَبُو بَ ِْکٕ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َِ ٛی َ
دبع اہلل نب اسمل ،اربامیہ نب ویفس ،اوبااحسؼ ،رضحت ربا ء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک
اسھت آای بج فہ ےلہپ لہپ دمہنی ہبیط آےئ وت اؿ یک اصزبحادی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یٹیل وہیئ یھت افر اںیہن اخبر ےن
آریھگااھتوتاوبرکباؿےکاپسآےئافراؿےساہکہکاےریمی یٹیافراؿےکراسخررپوبہسدای۔
رافی  :دبعاہللنباسمل،اربامیہنبویفس،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہھترپوبہسدےنیاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اہھترپوبہسدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1780

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیَّي ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :اح٤ذب ٩یو٧ص ،زہيَ ،یزیذ ب ٩ابوزیاد،
ٰ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُ ٩أَبٔي زٔیَاد ٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي َح َّذثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َذ اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َِک ٗٔؼَّ ّة َٗا َََ ٓ ٢ذِ َ ٧وَ٧ا َی ٌِنٔي ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ب ِ٨َ ٠ا َی َذ ُظ
َح َّذثَ ُط َوذ َ َ

ادمحنبویسن،زریہ،سیدینباوبزاید،دبعارلنٰمح نباوبیلیل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعےسرمفیےہہکاوہنںےن
اکیفاہعقایبؿایکاسںیمرفامایہکسپمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیوہےئگافرآپےکدتسرابرکرپوبہسدای۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،سیدینباوبزاید،دبعارلنٰمحنباوبیلیل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسجےکیسکافرہصحرپوبہسدانی
ابب  :ادباکایبؿ
مسجےکیسکافرہصحرپوبہسدانی

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1781

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیَّي ،حرضت اسیذ ب ٩حـيَ
راوی ٤ً :زوبً ٩وْ ،٪اٟذ ،حؼين،
ٰ

َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔذ بِ ُٔ ٩ح َـيَِ ٕ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ

اُصتٔطٔ بٔ ٌُود ٕ َٓ َ٘ا َ٢
َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ص َُو یُ َح ِّذ ُث ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦وک َ َ
أ ٓ ٪یطٔ ٔ٣زَ ْاح بَ ِی َ٨ا ی ُِـ ٔحُ ُٜض ََِ ٓ ٥ل ٌَ َُ ٨ط أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َْ ٔ َ
یؼطٔ َٓا ِح َت َـ َُ ٨ط
َف َٓ ٍَ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٔ٤َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
أَ ِػََِٔٔي َٓ َ٘ا َِ ٢اػ َلََِٔ َٗا َ ٢إ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ی َ
ک َّٗ ٔ٤
یؼا َوَِ ٟی َص ًََّ َ َّي َْٗ ٔ٤
یؽ َ َ
ِ َٛ ١ظ َح ُط َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َر ِد ُت َص َذا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َو َج ٌَ َُ ١ی َ٘ ِّب ُ

رمعفنب وعؿ ،اخدل ،نیصح ،دبعارلنٰمح نب اوبیلیل ،رضحت ادیس نب ریضح وج اکی ااصنری احصیب ںیہ رفامےت ںیہ ہک فہ اینپ وقؾ ےس
وگتفگرکرےہےھتزماحفذماؼاؿےکدرایمؿلچراہاھتفہاہنرےہےھتہکولوگںوکروسؽاہللےناؿیکوکھکںیمزکلیےسامرا
اوہنںےن اہکہک ےھجمدبہلدےیجیآپ ےنرفامایہکےل دبہلےلےیل۔اوہنںےن اہکہکآپ ےک مسجرابرک رپ صیمقےہ بج ہک
ریمے مسج رپ صیمق ںیہن یھت وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ صیمق رابرک ااھٹیئ وت فہ اس ےس ٹپل ےئگ افر آپ ےک
ولہپےئرابرکوکوبہسدےنی ےگہکافراہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمایہیدصقماھتہکافرہنآپ ےسدبہلےنیلاک وت

یوصریھبںیہنرکاتکس۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدل،نیصح،دبعارلنٰمحنباوبیلیل،رضحتادیسنبریضح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اٹگنرپوبہسدےنیاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اٹگنرپوبہسدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1782

ًبذاٟزح ،٩٤ا ٦ابا ٪ب٨ت اٟوداَ ب ٩زارَ اپ٨ے دادا زارَ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩یسيْ٣ ،طب٩
ٰ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٔ ً ٩یسي بِ َُّ ٩
ا ٪ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟوازٔ َٔ بِ َٔ ٩زارٔ َٕ ًَ ِ٩
ْط بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ َ ًِ ََ ُٙ ٨ح َّذثَ ِتنٔي أ ُ ُّ ٦أَبَ َ
اٟلبَّا َٔ َح َّذثَ َ٨ا َُ َ ٣
َ ١ی َذ أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي
ا ٪فٔي َو ِٓ ٔذ ًَ ِب ٔذ ا ِِ َ٘ ٟی ٔص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗ ٔذ ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟذٔی ََ ٨ة َٓ َح ٌَ ِ٨َ ٠ا َ٧ت ََبا َد ُر َٔ ٩ِ ٣ر َواح ٔ٨َ ٔ ٠ا َِّٓ َ٘ ُ٨ب ُ
ٔج ِّذ َصا َزارٔ َٕ َوک َ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ورٔ ِج َ٠طُ َٗا ََ ٢واَ ِ ٧توَ َز ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ ُر اْلِ َ َط ُّخ َحتَّي أَتَي ًَ ِیب َ َت ُط ََٓ٠ب ٔ َص ثَ ِوبَ ِیطٔ ث ُ َّ ٥أَتَي أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیک َْ ََّ ٠تي ِ ٔن یُ ٔح ُّب ُض َ٤ا اہللُ ا ِٔ ٟح َِ ٥ُ ٠واْلِ ََ٧ا ُة َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ٧ا أَ َت َخ َّ ُٙ ٠بٔض ٔ َ٤ا أَ ِ ٦اہللُ َج َب َ٠نٔي ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢بَ ِ١
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط إ ٔ ََّ ٓ ٪
ک ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤ذ ِهَّلِل َّأ ٟذی َج َب َ٠نٔي ًََّ َي َْ ََّ ٠تي ِ ٔن یُ ٔح ُّب ُض َ٤ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط
اہللُ َج َب ََ ٠

دمحم نب یسیع ،رطمنب دبع ارلنٰمح ،اؾ اابؿ تنب اولداع نب زارع اےنپدادا زارع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ افر فہ فدف
دبعاسیقل ںیم اشلم ےھت فہ ےتہک ںیہ بج مہ دمہنی آےئ وت مہ ولگ اینپ وسارویں ےس دلجی دلجی ارتےن  ےگ افر روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت افر اپؤں وک وب ہس دےنی  ےگ افر ذنماالعجش ااظتنر رکےت رےہ افر اینپ رھٹگی ےک اپس آےئ افر ڑپکے
نہپےیلرھپروسؽاہللےکاپسآےئوتآپےناؿےسرفامایہککشیبریتےادنردفاعدںیتںیہںیہنجاہللاعتیلدنسپرفامےتںیہ
ربدابری افر  عاتن دیجنسیگ۔ ذنمر ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی دف اعدںیت ںیم ےن وخد اایتخر یک ںیہ ای اہلل ےن
ریمیتلبجںیمہیریھکںیہرفامایہکہکلباہللےناہمتریرستشںیمہیریھک ںیہ۔ذنمرریضاہللاعتیلہنعےناہکہکامتؾرعتفی

اہللےکےیلسجےنریمیرستشںیمہیدفونںاعدںیترھکدیںیہںیہنجاہللافراہللاکروسؽوبحمبرےتھکںیہ۔
رافی  :دمحمنبیسیع،رطمنبدبعارلنٰمح،اؾاابؿتنباولداعنبزارعاےنپدادازارعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اٹگنرپوبہسدےنیاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1783

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد٣ ،ش٫ ،٥٠ظا ٦ب ٩ح٤اد ،زیذ ب ٩وہب ،حرضت ابوذر
راوی :
ٰ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ح و َح َّذثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّذثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ح َّ٤اد ٕ َی ٌَِ ٔ ٨یا ٔ ٪ابِ َ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔذ بِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوأََ٧ا ٓ َٔذا ُؤ َک
ک َو َس ٌِ َذیِ َ
َوصِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَبَا ذ ٓ َٕر َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟب َّ ِی َ
ومیسنباامسلیع ،امحد،ملسم،اشھؾنبامحد،زدینبفبہ،رضحتاوبذررفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اےاوبذرںیمےناہکںیماحرضوہںافرآپاعسدتدنموہایروسؽاہللںیمآپرپدفاوہاجؤں۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امحد،ملسم،اشھؾنبامحد،زدینبفبہ،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوکہیداعدانیہکاہللاعتیلاہمتریآںیھکنڈنھٹیرےھک
ابب  :ادباکایبؿ
یسکوکہیداعدانیہکاہللاعتیلاہمتریآںیھکنڈنھٹیرےھک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1784

راوی  :س٤٠ہ ب ٩طبیبً ،بذاٟززاٗ ،ٌََ٣ ،ٚتادہ ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ َ ٩حُ َؼي ِ ٕن َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ُ٘و ُ ٢فٔي
َح َّذثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة أَ ِو َُي َِٔظ ٔ أَ ََّ ٤ِٔ ً ٪ز َ
َّ
ْک ُظ أَ ِ٪
اِ ٪اْل ٔ ِس ََل ُُ ٧ ٦ضٔی َ٨ا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ب ٔ َ
ک ًَ ِی ّ٨ا َوأَ ِنٌ َِٔ ٥ػ َبا ّحا َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ک َٗا َِ ًَ ٢ب ُذ اٟزَّزا َٔٗ ٚا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز یُ ِ َ
ک
ک ًَ ِی ّ٨ا َو ََ بَأ ِ َض أَ َِ ٪ی ُ٘و َ ٢أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ًَ ِی ََ ٨
 ١أَ ِن ٌَ َ ٥اہللُ ب ٔ َ
َی ُ٘و َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ہملسنببیبش،دبعارلزاؼ،ربعم،اتقدہ،رضحترمعاؿنبنیصحرفامےتںیہہکمہولگدفراجتیلہںیماکیدفرسےوکےتہکےھت
ہکاہللاعتیلاہمتریآھکنڈنھٹکرےھکافرمتوتمعنںںیمروہحبصوک۔بجاالسؾآایوتںیمہاےسعنمرکدایایگدبعارلزاؼےناہکہک
بْع
بْع
ََّےنہکںیموکیئرحجںیہن۔
نغَ ْت ًیاےہکافر َأ َ َما ُ
رمعمےنرفامایہکرکمفہےہہیابتہک َأ َ َما ُ
ََّ ِ َ
رافی  :ہملسنببیبش،دبعارلزاؼ،ربعم،اتقدہ،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئیسکوکہیداعدےاہللریتیافحتظرکےوتحیحصےہ
ابب  :ادباکایبؿ
وکیئیسکوکہیداعدےاہللریتیافحتظرکےوتحیحصےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1785

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،ثابت ب٨اِيً ،بذاہلل ب ٩رباح انؼاری ،حرضت ابوٗتادہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨اِ ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ربَا ٕح اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا أَبُو َٗ َتا َد َة أَ َّ٪
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ض ََٓ٠ز ٔ ُِ ٣ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪فٔي َس َ ٕ
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
رس ًَا ُ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
رف َُ ٟط ٓ ٌََ ٔل ُظوا َٓاَ ِ ٧لِ َ ََٙ ٠

ِک َّ
ک اہللُ ب ٔ َ٤ا َحٔٔوِ َت بٔطٔ َ٧ب ٔ َّی ُط
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٓ َ٘ا ََ ٢حٔٔوَ َ
تَٔ ٠
ومیس نب اامسلیع ،امحد ،اثتب انبین ،دبعاہلل نب رابح ااصنری ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسیسکرفسںیمےھتوتولوگںوکایپسیگلوجدلجابزولگےھتوتفہاپین ےتیپےلچےئگںیمےنآپوکالزؾڑکپایلافراس
راتآپیکافحتظیکآپےنرفامایہکاہللریتیافحتظرفامےئےسیجوتےناسےکیبنیکافحتظیک۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امحد،اثتبانبین،دبعاہللنبرابحااصنری،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکیکمیظعتےکےیلڑھکاوہےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
یسکیکمیظعتےکےیلڑھکاوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1786

راوی ٣ :وسي ب ٩اس٤اًی ،١حبیب ب ٩ط٬یذ ،حرضت ابو٣ح٠ز

َّ
َخ َد ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ًََّ َي ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َوابِ ٔ٩
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
یب بِ ٔ ٩اٟظضٔی ٔذ ًَ ِ ٩أَبٔي ِٔ ٣حَ٠ز ٕ َٗا ََ َ ٢
ًَا ٔ٣ز ٕ َٓ َ٘ َا ٦ابِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو َجََ ٠ص ابِ ُ ٩اٟزُّبَي َِ ٔ َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢اؤیَ ُة َٔبِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ِجِ ٔ ٠ص َٓإِِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ ِ ٪یَ ُِ ٤ث َُ َٟ ١ط اِّ ٟز َجا َُ ٔ ٗ ٢یا ّ٣ا َٓ َِ ٠یت ََب َّوأ ِ ََ ٌَ ِ٘ ٣ذ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

م
ومیسنباامسلیع،بیبحنب َھیدد،رضحتاوب حلرررف امےتںیہہکرضحتاعمفہیریض اہللاعتیلہنعرضحتانبزریب افرانباعرم
ےک اپس آےن ےک ےیلےلکن وت انب اعرماعمفہی یک میظعت ےک ےیل ڑھکے وہےئگ افر انب زریبےھٹیب رےہ وت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع
ےن انب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک ھٹیب اجؤ ویکہکن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج
صخشوکہیابتدنسپوہہکولگاسےکےیلڑھکےوہںوتفہاانپاکھٹہنمنہجںیمانبےل۔

م
رافی  :ومیسنباامسلیع،بیبحنبَھیدد،رضحتاوب حلرر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکیکمیظعتےکےیلڑھکاوہےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1787

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہً ،بذاہلل بِ٣ ٩يَہ٣ ،شٌز ،ابوً٨بصً ،ذبص ،ابو٣ززو ،ٚابوُاٟب ،حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي
اہلل تٌالي ً٨ہ

ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يَِ ٕ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٨ِ ٌَ ٟب ٔص ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٌَ ٟذبَّ ٔص ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٣ززُو ٕ٩ِ ًَ ٚ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ت َوِّٛئّا ًََّ َي ًَ ّؼا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٤ا إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََ ََ ٢ت ُ٘و ُ٣وا
أَبٔي َُأٟبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٗا ََ َ ٢

َ٤َ ٛا َت ُ٘ ُو ٦اْلِ َ ًَا ٔج ُ ٥ی ٌَُ ِّو َُ ٥ب ٌِ ُـ َضا َب ٌِ ّـا

ؼ
اوبرکبنباوبہبیش،دبعاہللنب  ریغہ ،رعسم،اوب یتس ،دعسب،اوبرمزفؼ،اوباغبل ،رضحتاوباامہمریضاہلل اعتیلہنعرفامےتںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرامرےاسےنمرشتفیالےئ اکی اصع رپاہسرا اگلرکوت مہآپ یکرطػ ڑھکےوہےئگ امیظعت
آپےنرفامایہکمتولگویمجعںیکرطحڑھکےتموہارکففہاکیدفرسےیکمیظعتںیمڑھکےوہےتںیہ۔
ؼ
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،دبعاہللنب ریغہ،رعسم،اوب یتس،دعسب،اوبرمزفؼ،اوباغبل،رضحتاوباامہمریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاکالسؾاچنہپان
ابب  :ادباکایبؿ

یسکاکالسؾاچنہپان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1788

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہ ،اس٤اًیُ ١اٟب

اب ا َِ ٟح َش ٔ ٩إٔذِ َجا َئ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
وض ب ٔ َب ٔ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َُ ٩ِ ًَ ١أٟبٕ َٗا َ ٢إَّٔ٧ا َُ ٟحْ ُ٠
َقئ ِ ُط َّ
اٟش ََل ََٗ ٦ا ََٓ ٢أ َ َت ِی ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت إ ٔ َّ ٪أَبٔي
ًَ َِ ٩ج ِّذی َٗا ََ ٢ب ٌَ َثنٔي أَبٔي إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ائِتٔطٔ َٓأ َ ِ ٔ
یک َّ
ک َّ
ک َّ
اٟش ََل ُ٦
یِٔ
اٟش ََل َُ ٦و ًََّ َي أَب ٔ َ
اٟش ََل ََ٘ َٓ ٦ا ََِ ٠ًَ ٢ی َ
ُِقئ ُ َ

اوبرکبنب اوب ہبیش ،اامسلیع اغبل ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےک درفازے رپ ےھٹیب ےھت ہک اکی صخش آای اس
ےناہکہکھجمےسریمےفادلےنریمےداداےسایبؿایکفہرفامےتںیہہکےھجمریمےفادلےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک اپس اجیھب افر اہک ہک بج مت آپ ےک اپس وچنہپ وت آپ وک ریما السؾ انہک فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم آپ ےک اپس آای افر آپ ےس اہک ہک
َ
ئال َّس َل ُؾ۔
ریمےفادلآپوکالسؾےتہکںیہہکآپےنرفامایہکغَل َ ْی َ
کال َّس َل ُؾ َف َلَع َأ ِ َ
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،اامسلیعاغبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکاکالسؾاچنہپان

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1789

راوی  :ابوبْکب ٩ابوطیبہً ،بذاٟزحی ٥ب ٩س٠امی ،٪زِکیا ،طٌبي ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ِکیَّا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔب ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔي اہللُ
ْک بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّح ٔٔی ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪ز َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
َّ
اٟش ََل ََ٘ َٓ ٦اَِ ٟت َو ًََِ ٠یطٔ َّ
ِقأ ُ ًََِ ٠ی ٔک َّ
اٟش ََل َُ ٦و َر ِح َُ ٤ة اہللٔ
ًَ َِ ٨ضا َح َّذثَ ِت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا إ ٔ َّٔ ٪جََِٔی ََ ١ی ِ َ
اوبرکبنباوبہبیش،دبعارلمیح نبامیلسؿ،زرکای،یبعش،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہلل اعتیلہنعایبؿرکیت ںیہہک یبنرکمی یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایہکربجالیئمتوکالسؾےتہکںیہہکاوہنںےنرفامایہکاؿرپیھبالسؾافراہللیکرتمحوہ۔
رافی  :اوبرکبنباوبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،زرکای،یبعش،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکیکاکپررپکیبلانہکحیحصےہ
ابب  :ادباکایبؿ
یسکیکاکپررپکیبلانہکحیحصےہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1790

٣وسي ب ٩اس٤اًی ،١ح٤اد ،یٌَّي بً ٩لاء ،ابو٤٫اً ،٦بذاہلل ب ٩یشار ،حرضت ابوًبذاٟزح ٩٤أٟہزی رضي اہلل
راوی :
ٰ
تٌالي ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔي صَ َّ٤اِ ًَ ٕ ٦ب ٔذ اہللٔ بِ َٔ ٩ی َشا ٕر أَ َّ ٪أَبَا ًَ ِب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
وسي بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْد أَ َِْ َ َََ٧ا َی ٌَِّ َي بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
َرسَ٧ا فٔي یَ ِوَٗ ٕ ٦ائ ٕٔى َطذٔی ٔذ ا ِِّ َ ٟ
َح َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َت ِح َت ه ِّٔ١
ا ِِ ٔٔ ٟضز ٔ َّی َٗا ََ ٢طض ٔ ِذ ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َِ ٨ی ّ٨ا ٓ ٔ ِ
َّ
َّ
ِ
َفسٔي َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔي ُٓ ِش َلاكٔطٔ
اٟظ َح َزة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َزاَِ ٟت اٟظ ُِ ٤ص َٟب ٔ ِش ُت َْل َ٣تٔي َو َرِ ٔ ٛب ُت َ َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ
ا ٪اَّ ٟز َوا ُح َٗا َ ٢أَ َج ِ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ب ٔ ََل َُ َٓ ٥ُِ ٗ ٢ث َار َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َٗ ِذ َح َ
َ
رس ّجا َد َّٓ َتا ُظ ٕٔ ٔ ٟ ٩ِ ٣
یٕ
ک َوأََ٧ا ٓ َٔذاؤ َُک َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِ ٔ
ک َو َس ٌِ َذیِ َ
َس َُ ٤زة ٕ َٛأ َ َّ ٪ه َُّٔ ٠ط ه ُّٔ ١كَائ ٔز ٕ َٓ َ٘ا ََٟ ٢ب َّ ِی َ
َخ َد َ ِ
رف َض َٓأ ِ َ
رس ِد لٔي ا َِ َ ٟ
ٔیث َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود أَبُو ًَ ِبذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٔٔ ٟضز ٔ ُّی َِ ٟی َص َُ ٟط إ ٔ ََّ َص َذا ا َِ ٟحذ ُ
ا ٚا َِ ٟحذ َ
َفَ ٔ ٛب َو َرٔٛب ِ َ٨ا َو َس َ
ٔیث
َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ أَ َ ْ
رش َو ََ بَ َ ْ
ْط َ َ
َوص َُو َحذ ْ
ٔیث َ٧بٔی َْ ١جا َئ بٔطٔ َح َّ٤ا ُد بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة

ومیس نب اامسلیع ،امحد ،یلعی نب اطعء ،اوبامھؾ ،دبعاہلل نب اسیر ،رضحت اوبدبعارلنمح ارہفلی ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےکاسھتوزفہ نینح ںیم رشکی اھتاکیرفز مہدشدی رگیمےکدؿ ےلچرھپ مہ ےن اکی درتخ
ےکاسےئںیمزپاؤایکبج وسرجڈلھایگوتںیمےناینپزرہینہپافراےنپوھگڑےرپوساروہرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ََّ َفَ ََه ُی ُةوکچاکفتقرقبی آایگ آپ ےن
ََّ َف َر ْخمَ ُةا ِ
وُسؽا ِ
ک َث َر َ
ےکاپساحرضوہاآپاےنپ  ےمیںیمےھتںیمےناہکال َّس َل ُؾغَل َ ْی َ
رفامای ہک اہں رھپ رفامای اے البؽ ڑھکے وہاجؤ فہ اکی وببؽ ےک درتخ ےس وکد رک ےچین ارتے اؿ اک اسہی اکی رپدنہ ےک اسہی یک
رطحاھتاوہنںےنرفامایہککیبلفدیعسافرںیمآپرپدفاوہںآپےنرفامایہکریمےوھگڑےیکزنیوسکاوہنںےنزنیاکنیل
سجےکدفونںانکرےوتپںےکےھتاؿںیمہنوترغفراھتہنربکتآپوساروہےئگوتمہیھبوساروہےئگآےگدحثیایبؿیک۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امحد،یلعینباطعء،اوبامھؾ،دبعاہللنباسیر،رضحتاوبدبعارلنمحارہفلیریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئہیےہکہکاہللےھجتاتسنہرےھک
ابب  :ادباکایبؿ
وکیئہیےہکہکاہللےھجتاتسنہرےھک

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1791

راوی ً :یسي ب ٩ابزاہی ٥بزكي ،ابووٟیذً ،بذاٟ٘ا٫زب ٩رسی سَّ٠م ،اب٨ٛ ٩ا٧ہ بً ٩باض ب٣ ٩زد

َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥ا ََِ ٔ َٟك ٔ ُّي َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣أَبٔي ا َِ ٟؤٟی ٔذ َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َوأََ٧ا َ ٔ ٟحذٔیثٔ ً َٔیسي أَ ِؿ َب ُم َٗا ََ ٢ح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ٘ ٟاصٔز ٔ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّذظ ٔ َٗا ََ ٢ؿحَٔ َٝر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّى اہللُ
بِ ُٔ َّ ٩
ض بِ ِٔ ٣ٔ ٩ز َدا ٕ
اٟشَّ ٔ ٠
ََّم َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُ٨َ ٔ ٛ ٩اَ َ ٧ة بِ ًَٔ ٩بَّا ٔ
اٟرس ِّی َی ٌِنٔي ُّ

ا ٚا َِ ٟحذ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط أَبُو بَ ِْکٕ أَ ِو ًُ َ٤زُ أَ ِؿ َح َٝاہللُ ٔس ََّ َٝ٨و َس َ
ٔیث

یسیع نب اربامیہ ربیک ،اوبفدیل ،دبعااقلرھنب رسی یملس ،انب انکہن نب ابعس نبرمداس اےنپفادل ےس افر فہ اےنپ دادا ےس رفاتی
رکےتںیہہکاکیابروضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہرےہےھتوترضحتاوبرکب فرمعریضاہللاعتیلہنعےنداعدی۔اک

اہللکناہللاعتیلآےکپداوتنںوکاتسنہرےھک۔
رافی  :یسیعنباربامیہربیک،اوبفدیل،دبعااقلرھنبرسییملس،انبانکہننبابعسنبرمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکمؿریمعترکےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اکمؿریمعترکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1792

راوی ٣ :شذد ،حٔؽ ،اً٤ع ،ابوسرف ،حرضت ًبذاہلل ب٤ً ٩زو

رس َص ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
رف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََّ ٣َ ٢ز بٔي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
اٟش َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ُد بِ ُِ َ ٣ُ ٩

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أُكَي ِّ ُن َحائ ّٔلا لٔي أََ٧ا َوأُم ِّي َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َیا ًَ ِب َذ اہللٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َط ِی ْئ أ ُ ِػُ ٔ ٠ح ُط َٓ َ٘ا َ ٢اْلِ َ ِ٣زُ
ک
رس َُ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
أَ ِ َ
دسمد،صفح،اشمع،اوبرفس،رضحتدبعاہللنبرمعفرفامےتںیہہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسےس
سگرےںیم افرریمیفادلہدویاررپاگرےاکپیلرکرےہےھتآپےنرفامایہکاےدبعاہللہیایکےہںیمےناہکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسہیدویارھچکرخابوہیئگیھتاےسدرتسرکراہوہںآپےنرفامایہکاعمہلماسےسیھبزایدہدلجیآےنفاال
ےہ۔
رافی  :دسمد،صفح،اشمع،اوبرفس،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اکمؿریمعترکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1793

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہ ،ہ٨اد ،ابوٌ٣اویہ اً٤ع

َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َو َص َّ٨ا ْد ا ٌِِ ٤َ ٟن َي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع بٔإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔب ٔ َض َذا َٗا َ٣َ ٢زَّ ًََّ َ َّي َر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩نُ ٌَأ ٟخُ ُْ ًؼا َ٨َ ٟا َوهَي َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ُْ ٌّؽ َ٨َ ٟا َوهَي َٓ َِ ٨ح ُ ٩نُ ِؼُ ٔ ٠حطُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

ک
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ َری اْلِ َ َِ ٣ز إ ٔ ََّ أَ ًِ َح َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ

امثعؿنباوبہبیش،انہد،اوباعمفہیاشمعےسایسدنسےسرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسےسذگرےمہ
اینپوکرھٹیوکدرتسرکرےہےھتوجزمکفروہیئگیھتافررگےنےکرقبییھتآپےنرفامایہکہیایکےہمہےناہکرامریوکرھٹی
ےہوجزمکفروہیئگیھتمہاےسدرتسرکرےہےھتآپےنرفامایہکںیموتاعمہلماسےسیھبزایدہدلجیآےنفاالاتھجمسوہں۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،انہد،اوباعمفہیاشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اکمؿریمعترکےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1794

راوی  :اح٤ذ ب ٩یو٧ص ،زہيًَ ،ث٤ا ٪ب ٩حٜی ،٥ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤ذ بْ ٩اكب َقشي ،ابوك٠حہ اسذی ،حرضت ا٧ص ب٩
٣اٟک

ِقش ُّٔي ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّذثَ َ٨ا ُز َصي ِ َْ َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩حاكٔبٕ ا َِ ُ ٟ
َفأَی ُٗ َّب ّة ُٔ ِ ٣
ْش َٓ ّة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا صَ ٔذظ ٔ َٗا ََٟ ٢طُ
كَ َِ ٠ح َة اْلِ َ َسذ ِّٔی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َخ َد َ َ
أَ ِػ َحاب ُ ُط َص ٔذظ ٔ ََ ُٔ ٔ ٟل َٕ ٪ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َو َح َََ ٠٤ضا فٔي َن ِٔ ٔشطٔ َحتَّي إٔذَا َجا َئ َػاحٔبُ َضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ی َُش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠یطٔ فٔي ا٨َّ ٟا ٔ َ
رع َاق ًَ ُِ ٨ط َٓظَ ََا
رع َق ًَ ُِ ٨ط َػ َ ٍَ ٨ذََ ٔ ٟ
رع َٖ اٟزَّ ُج ُ
 ١ا َِ َِ ٟـ َب ٓ ٔیطٔ َو ِاْل ٔ ِ َ
ک َٔ ٣ز ّارا َحتي َ َ
ضأ ِ َ

ُ
 ١إلٔ َي
َفأَی ُٗب َّ َت َ
ذََ ٔ ٟ
َف َج ٍَ اَّ ٟز ُج ُ
ْک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا َ َ
ک إلٔ َي أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ إِِّٔي َْلُ ٔ ِ ٧
ک َٗا ََ َ ٢
َخ َد َ َ
َات یَ ِو ٥َِ ٠َٓ ٕ ٦یَ َز َصا َٗا َ٣َ ٢ا ٓ ٌَََِ ٠ت ا َِّ ُ٘ ٟب ُة
َْخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ُٗبَّتٔطٔ ٓ ََض َذ ََ ٣ضا َحتَّي َس َّواصَا بٔاْلِ َ ِر ٔ
قٓ َ َ
َ
اَ ًََّ ٢ي َػاح ٔبٔطٔ إ ٔ ََّ َ٣ا ََ إ ٔ ََّ َ٣ا ََ
رع َ
اؿ َ
ک ًَ ُِ ٨ط َٓأ ََََِِْ٧ا ُظ ٓ ََض َذ ََ ٣ضا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا إ ٔ َّ ٪ک ُ َّ ١ب ٔ َ٨ا ٕئ َوبَ ْ
َٗاُٟوا َطََا إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َػاحٔبُ َضا إ ٔ ِ َ
َی ٌِنٔي َ٣ا ََ ب ُ َّذ ٔ٨ِ ٣طُ

ادمحنبویسن،زریہ،امثعؿنبمیکح،اربامیہنبدمحمنباخبطرقیش،اوبب ہحادسی،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکاکی
رمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہےلکنوتآپےناکیدنلبدبنگداھکیآپےنرفامایہکہیایکےہ؟آپےکاحصہبرکاؾےن
رعضایکالفںااصنریاحصیباکےہآپاخومشوہرےہافردؽیہںیمہیابتریھکاہیںکتہکاسدبنگےکامکلآپےکاپس
آےئ افر آپ وک ولوگں ےک درایمؿ السؾ ایک آپ ےن اؿ ےس ہنم ریھپ ایل اس رطح یئک ابر ایک یتح ہک فہ اصبح اجؿ ےئگ آپ یک
انراک ی افر ارعاض وک وت اوہنں ےن احصہب ےس اس یک اکشتی یک دخا یک مسق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دبال وہا دھکی راہ
وہں رھپ فہ احصیب فاسپ ےئگ افر اےنپ دبنگ وک رگا دای افر ابلکل زنیم ےک ربارب رکدای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ رھپ
ےلکناسدبنگیکرطػوتاےسہنداھکیآپےنرفامایہکدبنگےکاسھتایکایگ؟احصہبرکاؾےنرعضایکہکمہےسدبنگےکامکلےن
آےکپ ارعاض یک اکشتی یک یھت وت مہ ےن اےس التب دای اھت ہک انچہچن اس ےن اےس دہنمؾ رک دای آپ ےن رفامای ایدر وھک رہ امعرت اےنپ
امکلےکےیلفابؽےہوساےئاسےکسجےکریغبوکیئاچرہاکرہنوہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،امثعؿنبمیکح،اربامیہنبدمحمنباخبطرقیش،اوبب ہحادسی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابالاخےنانبےناکایبؿ

ابب  :ادباکایبؿ
ابالاخےنانبےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1795

راوی ً :بذاٟزحی ٥بْ٣ ٩طٖ رداسيً ،یسي ،اس٤اًیٗ ،١یص ،حرضت وٛين ب ٩سٌیذ ا٤ٟزِي

ْط ٕ
اٟز َؤاس ُّٔي َح َّذث َ َ٨ا ً َٔیسي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ ُِ ٩د َٛي ِ ٔن بِ َٔ ٩سٌٔی ٕذ ا ِ٤ُ ٟزَِ ٔ ِّي َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اَّ ٟزح ٔٔی ٥بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ُّ
أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ِ٨َ ٟا ُظ َّ
اح ٔ٩ِ ٣
اٟل ٌَ َاَ٘ َٓ ٦ا َ ٢یَا ًُ َ٤زُ اذِ َص ِب َٓأ َ ًِ ٔلض ٔ ِِ ٓ ٥
َار َت َقي ب ٔ َ٨ا إلٔ َي ً ٔ َِّّ ٠ی ٕة َٓأ َ َْ َذ ا َِ ِٔ ٔ٤ٟت َ
حُ ِح َزتٔطٔ َٓ َٔ َتحَ
دبعارلمیحنبرطمػردایس،یسیع،اامسلیع،سیق،رضحتفنیکنبدیعسازملینرفامےتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک اپس احرض وہےئ افر مہ ےن آپ ےس ہلغ اانج فریغہ اماگن آپ ےن رفامای اے رمع اجؤ افر اؿ وک ہلغ فریغہ دے دف انچہچن فہ ںیمہ
ےلرکاکیابالاخہنہپڑچےھافراےنپپ رہےساچیباکنؽرکاےسوھکال۔
رافی  :دبعارلمیحنبرطمػردایس،یسیع،اامسلیع،سیق،رضحتفنیکنبدیعسازملین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زییاکےنٹاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
زییاکےنٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1796

راوی  :نصبًَّ ٩ي ،ابواسا٣ہ ،اب ٩جزیحً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوس٠امی ،٪سٌیذب٣ ٩ح٤ذب ٩جبيَب٣ ٩لٌ ،٥حرضت ًبذاہلل ب٩

حبشي رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪س ٌٔیذٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ُٔ ٩ج َبي َِ ٔبِ ٔ٩
ص بِ ُٕٓ ٔ ًََّ ٩ي أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّذثَ َ٨ا َن ِ ُ
ُِ ٣لٌ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔذ اہللٔ بِ ٔ ٩حُ ِبش ٕ ٓٔي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ل ٍَ س ِٔذ َر ّة َػ َّو َب اہللُ َرأ ِ َس ُط فٔي ا٨َّ ٟارٔ
ُسئ ٔ َ ١أَبُو َدا ُود ًَ ٌِِ ٣َ ٩ن َي صَ َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا ا َِ ٟحذ ُ
ص َی ٌِنٔي ََ َٗ ٩ِ ٣ل ٍَ ٔس ِذ َر ّة فٔي ٓ َََلة ٕ َی ِش َتو ُّٔ ١ب ٔ َضا ابِ ُ٩
ٔیث ُِ ٣خ َت َ ْ
َّ
اٟشبٔی َٔ ١وا َِ ٟب َضائ ٔ َُ ًَ ٥ب ّثا َو ُه٤ِّ ٠ا بٔ َِي َِ ٔ َح ٕٓ ٙیَُٜو ُُ َٟ ٪ط ٓ َٔیضا َػ َّو َب اہللُ َرأِ َسطُ فٔي ا٨َّ ٟارٔ
رصننب یلع ،اوبااسہم ،انب رجحی ،امثعؿ نب اوبامیلسؿ ،دیعسنب دمحمنب ریبجنب معطم ،رضحت دبعاہلل نب یشبح ریض اہلل اعتیل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنریبیاکدرتخاکاٹاسےناانپرسآگںیمڈاؽدای۔
رافی  :رصننب یلع ،اوبااسہم ،انب رجحی ،امثعؿ نب اوبامیلسؿ ،دیعسنب دمحمنب ریبجنب معطم ،رضحت دبعاہلل نب یشبح ریض اہلل
اعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
زییاکےنٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1797

راوی ٣ :خ٠ذبْ ٩اٟذ ،س٤٠ہ ب ٩طبیبً ،بذاٟزاز٤ٌ٣ ،ٚزً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوس٠امی ،٪رعوہ ب ٩زبيَرعوہ ب ٩زبيَ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َ٩ِ ًَ ٪
َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣خ َُ ٠ذ بِ َُْ ٩إ ٔ ٟذ َو َسُ ٤ََ ٠ة َی ٌِنٔي ابِ ََ ٩طبٔیبٕ َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ َِْ َ َََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي َِ ٔیَ ِز َٓ ٍُ ا َِ ٟحذ َ
َر ُج َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ث٘ ٔ ٕ
ٔیث إلٔ َي أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
یٕ ًَ ِِ ُ ٩
دلخمنب اخدل ،ہملس نب بیبش ،دبعارلازؼ ،رمعم ،امثعؿ نب اوبامیلسؿ ،رعفہ نب زریبرعفہ نب زریب ےن یہی دحثی رموفاع ایبؿ یک
ےہ۔

رافی  :دلخمنباخدل،ہملسنببیبش،دبعارلازؼ،رمعم،امثعؿنباوبامیلسؿ،رعفہنبزریبرعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
زییاکےنٹاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1798

راوی ً :بیذاہلل ب٤ً ٩زب٣ ٩یرسہ ،ح٤یذب٣ ٩شٌذہ ،حشين ب ٩ابزاہی٥

َ
رع َو َة
َح َّذثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُذ اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
رس َة َوحُ َِ ٤ی ُذ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َذ َة َٗاََ َح َّذثَ َ٨ا َح َّشا ُ ٪بِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔی ََٗ ٥ا ََ ٢سأ ُِ ٟت صٔظَ َا ٦بِ َِ ُ ٩

ٔ
ًَ ِِ َٗ ٩ل ٍٔ ِّ
رع َوةُ
اٟش ِذرٔ َوص َُو ُِ ٣شتَْ ٔ ٨ذ إلٔ َي َٗ ِ ٔ
رع َو َة ک َ َ
رع َو َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت َزی َص ٔذظ ٔ اْلِ َبِ َو َ
اِ ُ ٪
اب َوا َِ ٤َ ٟؼارٔی ٍَ إٔ٤َ َّ ٧ا ه َي ٔ ٩ِ ٣س ِٔذرٔ ُ ِ
ص ُِ
ِ
ٔ
َ
رعاق ٔ ُّي ٔجئِ َتنٔي بٔب ٔ ِذ ًَ ٕة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِٟب ٔ ِذ ًَ ُة َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب٥ِ ُٜٔ٠
َی ِ٘ َل ٌُطُ ٔ ٩ِ ٣أ ِر ٔؿطٔ َو َٗا َ ََ ٢بَأ َض بٔطٔ َزا َد حُ َِ ٤ی ْذ َٓ َ٘ا َ ٢ه َي یَا ٔ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٩ِ ٣ی ُ٘و ُ ٢ب ٔ ََ َّٜ٤ة َ ٩َ ٌََ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ل ٍَ ِّ
اٟش ِذ َر ث ُ ََّ ٥س َ
ا٨َ ٌِ ٣َ ٚا ُظ
دیبع اہلل نب رمعنب رسیمہ  ،دیمنب دعسمہ ،نیسح نب اربامیہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اشہؾ نب رعفہ ےس ریبی اکےنٹ ےک ابرے ںیم
درایتفایکفہرعفہےکلحمکیٹ اگلےئےھٹیبےھترفامایہک ایکمتہیدرفازے افروچںیٹھکدھکی رےہوہہیرعفہیکریبی ےکدروتخں
یکزکلیےکںیہرعفہاینپزنیمےساںیہناکےتٹیہےھتافررفامایہکریبیاکدرتخاکےنٹںیموکیئرحجںیہنےہ دیمنبدعمہےن
اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک اشہؾ ےن اہک اے رعایق۔ ہی دبتع مت یہ ریمے اپس ےل رک آےئ وہ ںیم ےن اہک ہی دبتع وت
اہمتریرطػےسیہےہویکہکنںیمےنانسےہہکوکیئہہکراہاھتہکہکمںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریبیاکےنٹفاےل
رپتنعلرفامیئےہآےگاسہقبدحثیایبؿیک۔
رافی  :دیبعاہللنبرمعنبرسیمہ ،دیمنبدعسمہ،نیسحنباربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہتسےسفیلکتدہزیچوکاٹہاناچےیہ
ابب  :ادباکایبؿ
راہتسےسفیلکتدہزیچوکاٹہاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1799

راوی  :اح٤ذب٣ ٩ح٤ذ ب٣ ٩زوزیًَّ ،ي ب ٩حؼينً ،بذاہلل ب ٩حرضت ابوبزیذہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًََّ ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َذ َة َٗا َ٢
ؤِ ٔ٣َ ٪ؼ َّل ٓ ٌَََِ ٠یطٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔي ب ُ َزیِ َذ َة َی ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢فٔي ِاْل ٔ ِن َشا ٔ ٪ثَ ََل ُث ٔ٣ائ َ ٕة َو ٔس ُّت َ

ک یَا ٔ َ ٧ب َّي اہللٔ َٗا َ ٢اَ ٨ُّ ٟخا ًَ ُة فٔي ا ِِ ٤ٟشحٔذٔ َت ِذَٓٔ ُ٨ضا َو َّ
اٟظ ِی ُئ
أَ ِ ٪یَ َت َؼ َّذ َ ٩ِ ًَ ٚکُِٔ ٔ٣َ ِّ١ؼ ٕ٨ِ ٣ٔ ١طُ بٔ َؼ َذ َٗ ٕة َٗاُٟوا َو َ ٩ِ ٣یُ ٔل ُ
ی ٙذََ ٔ ٟ
َ
ک
اٟـ َحي تُ ِحزٔئ ُ َ
اْٟط ٔ
تُ َِّ ٨حیطٔ ًَ ِٔ َّ ٩
َف َِ ٌَ ٛتا ُّ
یَٓ ٙإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ِذ َ َ

ادمحنبدمحمنبرمفزی،یلعنبنیصح،دبعاہللنبرضحتاوبربدیہریضاہللاعتیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس وک انس آپ رفامےت ےھت ہک ااسنؿ ےک مسج ںیم نیت وس اسھٹ وجڑ ںیہ سپ اس ےک افرپ الزؾ ےہ ہک رہ وجڑ یک رطػ ےس
دصہقرکےاحصہبےن رعض ایکایروسؽاہللاےنتدصےقرکےنیکعاتقسکوکےہ؟آپ ےنرفامایہکدجسمںیمزپی وہیئانک
یک رسیرش وک یٹم ںیم دالخ رکان افر راہتس ےس فیلکت دہ زیچ وک دفر رک دانی دصہق ںیہ افر ارگ مت ااسی ہن رک اپؤ وت اچتش یک دف امنزںی
اہمترےےیلاکیفںیہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبرمفزی،یلعنبنیصح،دبعاہللنبرضحتاوبربدیہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راہتسےسفیلکتدہزیچوکاٹہاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1800

راوی ٣ :شذد ،ح٤اد ب ٩زیذ ،اح٤ذ ب٨٣ ٩یًٍ ،بادبً ٩باد ،واػ ،١یحیي بً٘ ٩ی ،١یحیي ب ٩یٌ٤ز حرضت ابوذر ٧بي ِکی٥
ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ح و َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اػ ٕ٩ِ ًَ ١
یٍ ًَ ًَِ ٩بَّاد ٔبِ ًَٔ ٩بَّاد ٕ َو َص َذا َُ ِٔ ٟو ُط َوص َُو أَ َت َُّ ٩ِ ًَ ٥و ٔ
َی ِحیَي بِ ِٔ َ٘ ًُ ٩ی َٕ ٩ِ ًَ ١ی ِحیَي بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ی ُِؼب ٔ ُح ًََّ َي کُُ ِّ١س ََلمَي ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩آ َد َ٦
یُ ٤ط ًََّ َي ََٟ ٩ِ ٣ق ٔ َي َػ َذ َٗ ْة َوأَ ِ٣زُ ُظ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
یٙ
وٖ َػ َذ َٗ ْة َوِ َ ٧ض ُی ُط ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
اْٟط ٔ
ْک َػ َذ َٗ ْة َوإ ٔ َ٣اك َ ُت ُط اْلِ َذَی ًَ ِٔ َّ ٩
َػ َذ َٗ ْة َت ِشُ ٔ ٠
ا٪
َػ َذ َٗ ْة َوبُ ِـ ٌَ ُتطُ أَصِ َُ ٠ط َػ َذ َٗ ْة َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َیأتِ ٔي َط ِض َو ّة َو َتُٜو ُُ َٟ ٪ط َػ َذ َٗ ْة َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت َِ ٟو َو َؿ ٌَ َضا فٔي َُي َِ ٔ َح ِّ٘ َضا أَک َ َ

ِک َح َّ٤ا ْد اْلِ َ َِ ٣ز َواِ ٨َّ ٟه َي
َیأِثَ َُٗ ٥ا ََ ٢ویُ ِحز ٔ ُئ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک ک ُ ِّ٠طٔ َر َِ ٌَ ٛتا ُّٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟـ َحي َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

دسمد ،امحد نب زدی ،ادمح نب عینم ،ابعدنب ابعد،فالص،ییحی نب لیقع،ییحی نب رمعی رضحت اوبذر یبنرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس
رفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایہکانبآدؾےکمسجےکرہوجڑرپحبصاکیدصہقفابجوہاتےہسپرہےنلمفاےلوکالسؾرکان
دصہقےہاےسیکینیکنیقلت رکاندصہقےہاےسربایئ ےس رفانکدصہقےہراہتسےسفیلکتدہزیچوکاٹہاندصہقےہاینپویبیےس
امجعرکان دصہق ےہ احصہب ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل فہ وت اینپ وہشت وپریرکات ےہ افر ہی وہشت یک لیمکت اس ےک ےیل دصہق
وہیگ؟ آپ ےن رفامای ہک اہمترا ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ فہ ہی وہشت طلغ اقمؾ ںیم وپری رکات وت انگہ اگر وہات؟ افر رفامای ہک اؿ بس
دصاقتوکاچتشیکدفراعکتاکیفںیہ۔
رافی  :دسمد ،امحد نب زدی ،ادمح نب عینم ،ابعدنب ابعد ،فالص ،ییحی نب لیقع ،ییحی نب رمعی رضحت اوبذر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راہتسےسفیلکتدہزیچوکاٹہاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1801

راوی  :وہب ب ٩ب٘یہْ ،اٟذ ب ٩واػ ،١یحیي بً٘ ٩ی ،١یحیي ب ٩یٌ٤ز ،ابواسود دبَّي ،ابوذر،

اػ ٕ ٩ِ ًَ ١یَ ِحیَي بِ ِٔ َ٘ ًُ ٩ی َٕ ٩ِ ًَ ١ی ِحیَي بِ َٔ ٩ی ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِس َود ٔ ِّ
اٟذیَّ ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّذثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩ب٘ ٔ َّی َة أَ َِْ َ َََ٧ا َْاْ ٔ ٟذ ًَ َِ ٩و ٔ
َِک أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َو ِس ٔلطٔ
ذ ٓ َٕر ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َوذ َ َ
فبہ نب ہیقب ،اخدل نب فالص ،ییحی نب لیقع ،ییحی نب رمعی ،اوباوسد دیلب ،اوبذر ،اس دنس ےس اسہقب دحثی ومعمیل رفؼ ےک اسھت
وقنمؽےہ۔
رافی  :فبہنبہیقب،اخدلنبفالص،ییحینبلیقع،ییحینبرمعی،اوباوسددیلب،اوبذر،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
راہتسےسفیلکتدہزیچوکاٹہاناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1802

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ادٟ ،یث٣ ،ح٤ذ بً ٩حَل ،٪زیذ ب ٩اس ،٥٠ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ رسو ٢اہلل
ػَّي اہلل ً٠یہ وآٟہ وس٥٠

َح َّذثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤اد ٕأَ َِْ َ َََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤ذٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔذ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
ا ٪فٔي َط َح َزة ٕ َٓ َ٘ َل ٌَ ُط َوأَ َِ٘ ٟا ُظ
اْٟطی ٔ ٙإ ٔ َّ٣ا ک َ َ
اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٧ ٢زَ ََ َر ُج َْ ٥َِ ٟ ١ی ٌِ ََْ ١ِ ٤ي ِ َّا َٗ ُّم ُ ُِؼ ََ ٩ط ِو ٕک ًَ ِٔ َّ ٩

َ
ْک اہللُ َٟطُ ب ٔ َضا َٓأ َ ِد َْ َ٠طُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َوإ ٔ َّ٣ا ک َ َ
اِ ٣َ ٪و ُؿو ًّا َٓأ َ٣اكَطُ َٓظَ َ َ

یسیعنبامحد،ثیل،دمحمنبالجعؿ،زدینباملس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
رفا تی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک اکی آدیم ےن وکیئ لمع ریخ یھبک ںیہن ایک اھت اس ےن اکےٹن دار ینہٹ راہتس ےس اٹہ دی ای وت فہ

درتخںیمیھتاسےناکٹدیایفہزپیوہیئیھتوتاسےناسوکاٹہدایاہللاسیکاسیکینےکرکشہیںیماےستنجںیمدالخ
رفامدےاگ۔
رافی  :یسیع نبامحد ،ثیل ،دمحم نب الجعؿ ،زدی نب املس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلہنع روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہل
فملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکوسےتفتقآگایرچاغاھجبرکوساناچےیہ
ابب  :ادباکایبؿ
راتوکوسےتفتقآگایرچاغاھجبرکوساناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1803

راوی  :اح٤ذ ب٣ ٩ح٤ذ ب ٩ج٨ب ،١سٔیا ،٪زہزی ،حرضت سا ٥ٟاپ٨ے واٟذ سے یٌني حرضت اب٤ً ٩ز رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ رٔ َوایَ ّة َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة َی ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي
و٪
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ََ ٥َ ٠تتَُِ ُٛوا اَ ٨َّ ٟار فٔي ب ُ ُیوتٔ ٥ِ ُٜح ٔي َن َت َ٨ا َُ ٣

ادمح نب دمحم نب لبنج ،ایفسؿ ،زرہی ،رضحت اسمل اےنپ فادل ےس ینعی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکراتوکبجمتولگوسےتوہوتاےنپرھگفںںیمآگایرچاغالجوہاتموھچڑارکف۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبلبنج،ایفسؿ،زرہی،رضحتاسملاےنپفادلےسینعیرضحتانبرمعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

راتوکوسےتفتقآگایرچاغاھجبرکوساناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1804

ًبذاٟزح ٩٤ت٤ار٤ً ،زوب ٩ك٠حہ ،اسبان ،س٤اکًْ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ
راوی  :س٠امی ٪ب٩
ٰ

ض
ْٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بذٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟت َّ٤ا ُر َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة َح َّذثَ َ٨ا أَ ِس َب ْان ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٗا ََ ٢جائ َ ِت َٓأ ِ َر ْة َٓأ َ َْ َذ ِت َت ُح ُّز ا َِٔ ٟت ٔی ََ ٠ة َٓ َحائ َ ِت ب ٔ َضا َٓأ َ ِِ َ٘ ٟت َضا بَي ِ َن یَ َذ ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًََّ ٥َ ٠ي ا ِٟخ َُِ ٤زة ٔ
َ
اٟذ ِر َص َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢إٔذَا ٤ِ ٔ ٧ت َُِٓ ٥أَك ِ ٔٔئُوا ُرس َجَٓ ٥ِ ُٜإ ٔ ََّّ ٪
رح َٗ ِت َٔ ٨ِ ٣ضا ِٔ ٣ث َِ ٣َ ١و ٔؿ ٍٔ ِّ
اَ ٪ی ُذ ُِّ ٣ٔ ٢ث َ١
اٟظ ِی َل َ
َّاٟتٔي ک َ َ
اَٗ ٪اً ّٔذا ًََِ ٠ی َضا َٓأ ِ َ
ُ

َُح َٗ٥ِ ُٜ
َص ٔذظ ٔ ًََّ َي َص َذا َٓت ِ ٔ

امیلسؿ نب دبعارلنٰمح امتر ،رمعفنب ب ہح ،اابسط ،امسک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رات وک
اکیوچایہآیئافررچاغیکیتبوکیتچنیھکوہیئالیئافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنماسوبرےیئرپڈاؽدایسجرپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیرفامےھتافراسیتبےناکیدرمہےکرباربہگجاساچدرےسالجدیآپےن رفامایہکبجمتولگ
وسایرکفوتاےنپرچاغاھجبدایرکفویکہکناطیشؿاؿاکومںرپاسےسیجرشحاتاالرضیکراامنہیئرکاتےہفہںیہمتالجدںیےگ۔
رافی  :امیلسؿنبدبعارلنٰمحامتر،رمعفنبب ہح،اابسط،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسوپنںےکلتقاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1805

راوی  :اسحا ٚب ٩اس٤اًی ،١سٔیا ،٪ابً ٩حَل ،٪حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١ح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َسا٨َ ٤َِ ٟاصُُ ٨ِ ٣ُ َّ٩ذ َح َاربِ َ٨اصَُ َّ٩و ََ ٩ِ ٣ت َز َک َط ِیئّا ُٔ ٨ِ ٣ضْٔ َّ٩ی َٔ ّة ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا

ااحسؼ نب اامسلیع ،ایفسؿ ،انب الجعؿ ، ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکمہےن اسوپنںےس حلصںیہنیک بجےسمہےن اؿےسگنجرشفع یکافر وج اؿںیم ےس یسکاسپنوکوھچڑےڈررکفہ
مہںیمےسںیہن۔
رافی  :ااحسؼنباامسلیع،ایفسؿ،انبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1806

ًبذاٟزح ،٩٤حرضت ابو٣شٌود رضي
راوی ً :بذاٟح٤یذ ب ٩بیا ٪سْکی ،اسحا ٚب ٩یوسٕ ،رشیک ،ابواسحاٗ ،ٚاس ٥ب٩
ٰ
اہلل تٌالي ً٨ہ

رش ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ٕ ًَ ِٔ َ ٩
اٟش َّ ٔ
ْک ُّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ٔ ٩یُو ُس َ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا َِ ٟحٔ٤یذٔ بِ ُ ٩بَ َیا ُّٕ ٪
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ ُتُ٠وا ا َِ ٟحیَّا ٔ
اٖ ثَأ ِ َرصَُِ ٠َٓ َّ٩ی َص
ت ک ُ َُّ ٠ضَ َْ ٩ِ ٤ََ ٓ َّ٩

ٔ٣نِّي

دبعادیمحل نب ایبؿ رکسی ،ااحسؼ نب ویفس ،رشکی ،اوبااحسؼ ،اقمس نب دبعارلنٰمح ،رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکامتؾ اسوپنںوکلتقایکرکفوجاؿےکااقتنؾےسڈراجےئوتفہمہںیمےسںیہن

ےہ۔
رافی  :دبعادیمحلنبایبؿرکسی،ااحسؼنبویفس،رشکی،اوبااحسؼ،اقمسنبدبعارلنٰمح،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1807

٣وسي ب٣ ٩ش٥٠
راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابوطیبہً ،بذاہلل ب٤٧ ٩يَٰ ،

ْٔک ََ ٣ة َی ِز َٓ ٍُ ا َِ ٟحذ َ
ٔیث ٓ ٔ َامی
وسي بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ً ِ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َط ِی َب َة َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يَِ ٕ َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َز َک ا َِ ٟحیَّا ٔ
ت ََ ٣خا َٓ َة كََ٠بٔضَِٔ ٠َٓ َّ٩ی َص ٔ٨َّ ٣ا َ٣ا
أَ َری إلٔ َي ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َسا٨َ ٤َِ ٟاصُُ ٨ِ ٣ُ َّ٩ذ َح َاربِ َ٨اصَُّ٩
امثعؿنباوبہبیش،دبعاہللنبریمن،ومٰیسنبملسم،اسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہومعمیلرفؼےکاسھت۔
رافی  :امثعؿنباوبہبیش،دبعاہللنبریمن،ومٰیسنبملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1808

ًبذاٟزح ٩٤ب ٩سابم ،حرضت ًباض رضي اہلل تٌالي ً٨ہ ب٩
٣وسي كحا،٪
ٰ
راوی  :اح٤ذ ب٨٣ ٩یٍ٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہٰ ،
ًبذا٤ٟل٠ب

وسي َّ
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
ض
اٟلحَّا َٔٗ ٪ا ََ ٢ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩ساب ٔ ٕم ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
یٍ َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ َِ ٣ُ ٩
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَّٔ٧ا ُ ٧زٔی ُذ أَ َِ ُ٨َِٜ٧ ٪ص َز ِ٣زَ ََ ٦وإ ٔ ََّٔ ٓ ٪یضا َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔا ِٟح ٔ َّ٨ا َٔ ٪ی ٌِنٔي
ت ِّ
ا َِ ٟحیَّا ٔ
اٟؼ َِ َار َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِتٔ٠ضَّٔ٩
ادمحنبعینم،رمفاؿنباعمفہی،ومٰیساحطؿ،دبعارلنٰمحنباسطب،رضحتابعسریضاہللاعتیلہنعنبدبعابلطملےسرفاتیےہ
ہکاوہنںےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےساہکہکمہززمؾیکاھجڑفافرافصیئرکاناچ ےتںیہافرکشیبفاہںرپانجت
ںیہینعیوھچےٹوھچےٹاسپنںیہوتوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنلتقرکےناکمکحدای۔
رافی  :ادمحنبعینم،رمفاؿنباعمفہی،ومٰیساحطؿ،دبعارلنٰمحنباسطب،رضحتابعسریضاہللاعتیلہنعنبدبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1809

راوی ٣ :شذد ،سٔیا ،٪زہزی ،حرضت سا٥ٟ

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠وا ا َِ ٟحیَّا ٔ
ت
َ
ص ُظ
اِ ًَ ٪ب ُذ اہللٔ َی ِ٘ ُت ُ
ص َوی ُِش٘ ٔ َلا ٔ ٪ا َِ ٟح َب ََٗ ١ا ََ ٢وک َ َ
َوذَا ُّ
 ١ک ُ ََّ ١ح َّی ٕة َو َج َذ َصا َٓأبِ ََ
اٟل ِٔ َی َتي ِ ٔن َواْلِ َبِت َ ََ َٓإُٔ َّ ٧ض َ٤ا َی َِ ٠تَ ٔ٤شا ٔ ٪ا َِ ٟب َ َ
ت ا ِٟب ُ ُیو ٔ
اب َوص َُو یُ َلارٔدُ َح َّی ّة َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧طُ َٗ ِذ ُ٧ه ٔ َي ًَ َِ ٩ذ َوا ٔ
ت
أَبُو َ ُٟبابَ َة أَ ِو َزیِ ُذ بِ ُ ٩ا َِ ٟخ َّل ٔ
دسمد ،ایفسؿ ،زرہی ،رضحتاسمل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک اسوپنں افر

تشپرپدفدیفسریکلفاےلاسپنوکافردؾےٹکاسپنوکلتقرکدفویکہکنہیانانیبرکدےتیںیہافرلمحرگادےتیںیہاسملےنرفامایہک
رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتیلہنعوجاسپناپےت اےسلتقرکدےتیاکیابراوبابلہبافرزدینبااطخلبےناںیہناکیاسپن
رپہلمحرکےتوہےئداھکیوتاہکوضحرارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھگفںےکاسوپنںوکامرےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،رضحتاسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1810

راوی ٨ٌٗ :بي٣ ،اٟک ٧آٍ ،حرضت ابوٟبابہ رضي اہلل تٌالي ً٨ہ

َح َّذثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟب ُّي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َ ُٟبابَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا ِٟح ٔ َّ٨ا َّٔ ٪اٟتٔي
َتُٜو ُ ٪فٔي ا ِٟب ُ ُیو ٔ
ئ
ْط َحا ٔ٣َ ٪ا فٔي ب ُ ُلو ٔ ٪اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ت إ ٔ ََّ أَ ِ ٪یََ ُٜ
و ٪ذَا ُّ
ص َو َی ِ َ
اٟل ِٔ َی َتي ِ ٔن َواْلِ َبِت َ ََ َٓإُٔ َّ ٧ض َ٤ا َی ِخ ٔلَٔا ٔ ٪ا َِ ٟب َ َ
یبنعق ،امکل انعف ،رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن وھچےٹ اسوپنں وک وج
ومعامرھگفںںیموہےتںیہامرےنےسعنمرفامایاالہیہکفہھٹیپرپدفدیفسریکلفاےلوہںایدؾےٹکوہںویکہکنہیدفونںاسپنرظنوک
اکچےتیلںیہافروعروتںےکںوٹیںںیموموجدولمحںوکد کنیدےتیںیہ۔
رافی  :یبنعق،امکلانعف،رضحتاوبابلہبریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1811

راوی ٣ :ح٤ذ بً ٩بیذ ،ح٤اد ب ٩زیذ ،ایوب ،حرضت ٧آٍ

ک َی ٌِنٔي َب ٌِذ َ٣ا َح َّذثَ ُط أَبُو
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َو َج َذ َب ٌِ َذ ذََ ٔ ٟ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕذ َح َّذثَ َ٨ا َح َّ٤ادُ بِ َُ ٩زیِ ٕذ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َخ َج ِت َی ٌِنٔي إلٔ َي ا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ
َ ُٟبابَ َة َح َّی ّة فٔي َدارٔظ َٔٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓأ ُ ِ ٔ
دمحمنب دیبع،امحد نبزدی،اویب،رضحتانعف ےتہکںیہ ہک انبرمعریضاہللاعتیلہنع ےن اوبابلہبریضاہللاعتیل ہنع ےساسدحثی
ےکےننسےکدعباےنپرھگفںںیماکیاسپناپایوتاےساوھٹارکعیقبںیمڈولادای۔
رافی  :دمحمنبدیبع،امحدنبزدی،اویب،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1812

راوی  :اب ٩رسح ،اح٤ذ ب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہب اسا٣ہ٧ ،آٍ

اٟرسحٔ َوأَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي َٗ َاَ أَ َِْ َ َََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَ ُسا َُ ٣ة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ فٔي َص َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ َٗا َ٢
َح َّذثَ َ٨ا ابِ ُِ َّ ٩
َ٧آ ٔ ٍْ ث ُ ََّ ٥رأَیِت َُضا َب ٌِ ُذ فٔي بَ ِیتٔطٔ
انب رسح ،ادمح نب دیعس ہداین ،انب فبہ ااسہم ،انعف ،اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ انعف ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رھپ اس
اسپنوکاؿےکرھگںیمداھکی۔

رافی  :انبرسح،ادمحنبدیعسہداین،انبفبہااسہم،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1813

راوی ٣ :شذد ،یحیي ٣ ،ح٤ذ ب ٩ابي یحیي  ،حرضت ابوسٌیذ اٟخذری

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذث َ َ٨ا َی ِحیَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ ٔ ٩أَبٔي َی ِحیَي َٗا ََ ٢ح َّذثَنٔي أَبٔي أَُ َّ ٧ط اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ص َُو َو َػاح ْٔب َُ ٟط إلٔ َي أَبٔي َسٌٔی ٕذ َی ٌُو َدأ٧طٔ
َْخ ِج َ٨ا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ذظ ٔ َٓ ََ ٔ ٘٠ی َ٨ا َػاح ْٔب َ٨َ ٟا َوص َُو یُزٔی ُذ أَ َِ ٪ی ِذ ُْ ََِ ٠ًَ ١یطٔ َٓأَٗ َِب ِ٨َ ٠ا ِ َ ٧ح َُ َٓ ٩حَِ ٠ش َ٨ا فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َٓ َحا َئ َٓأ َ َِْ َ َََ٧ا أََّ٧طُ
ٓ ََ
َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕذ ا ُِ ٟخ ِذر َّٔی َی ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟض َوا ٩ِ ٣ٔ َّ٦ا ِٟحٔ َِّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٩رأَی فٔي بَ ِیتٔطٔ َط ِیئّا

َح ِد ًََِ ٠یطٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َٓ ُِ ٠ی َ ِّ
ا٪
ت َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َد ََِٓ ٠ی ِ٘ ُت ُِ ٠ط َٓإُٔ َّ ٧ط َط ِی َل ْ

دسمد،ییحی،دمحمنبایبییحی،،رضحتاوبدیعسادخلریرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکضعبرےنگنیفاےل
اجونرضعبرمہبت نجوہےتںیہسپوجاےنپرھگفںںیمایسیوکیئزیچدےھکیوتاےساچےیہہکنیتابراےسفلکمرکدے(ہہکدے
ہکاہیںےسےلچاجؤ)ارگرھپفہآےئوتاےسامردےویکہکنفہاطیشؿےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دمحمنبایبییحی،رضحتاوبدیعسادخلری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1814

راوی  :یزیذب٣ ٩وہب رَّ٣يٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪ػیفي ،ابوسٌیذ ،حرضت ابوسائب

َح َّذثَ َ٨ا َیزٔی ُذ بِ ُِ ٣َ ٩وصَبٕ اٟزَّ َِّٔ٣ي َح َّذث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪ػ ِیف ٕٓٔي أَبٔي َسٌٔی ٕذ َِ ٣ول َي اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
اٟشائ ٔٔب َٗا َ٢
ُّ
یک َط ِی ٕئ َٓ َ٨وَ ِز ُت َٓإٔذَا َح َّی ْة َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو
رسیزٔظ ٔ َت ِ ٔ
أَ َت ِی ُت أَبَا َسٌٔی ٕذ ا ُِ ٟخ ِذر َّٔی َٓب َ ِی َ٨ا أََ٧ا َجاْ ٔ ٟص ً ٔ ُِ ٨ذ ُظ َسُ ٌِ ٔ٤ت َت ِح َت َ ٔ
َح َ
ک ُُِٗ ٠ت َح َّی ْة َصاصُ َ٨ا َٗا ََٓ ٢تَُٔی ُذ َ٣اذَا ُُِٗ ٠ت أَ ِٗ ُتَ ُ٠ضا َٓأ َ َط َار إلٔ َي بَ ِی ٕت فٔي َدارٔظ ٔت ٔ َِ٘ ٠ا َئ بَ ِیتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِ َ ٥ٓ ٕ ًَ ٩لٔي
َسٌٔی ٕذ َ٣ا ََ ٟ
اَ ٪حذ َ
ض َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ
ٔیث ًَ ِض ٕذ بٔ ٌُ ِز ٕ
اَ ٪ی ِو ُ ٦اْلِ َ ِحزَ ٔ
اب ا ِس َتأِذ ََ ٪إلٔ َي أَصِٔ٠طٔ َوک َ َ
ا ٪فٔي َص َذا ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
کَ َ

َ
اٟز ِ٣حٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ََ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یَ ِذصَ َب بٔ ٔش ََلحٔطٔ َٓأتََي َد َار ُظ ٓ ََو َج َذ ا َِ ٣زأَ َتطُ َٗائ َّٔ ٤ة ًََّ َي بَ ٔ
اب ا ِٟب َ ِیتٔ َٓأ َط َار إَِٔ ٟی َضا ب ٔ ُّ
َّ
اٟز ِ٣حٔ َت ِز َتُٔ ٜف َٗا ََََ ٓ ٢ل
اٟز ِ٣حٔ ث ُ ََّ َ ٥
َت ٌِ َح َِ ١حتي َت ِ٨و َُز َ٣ا أَ ِ َ
َخ َد ب ٔ َضا فٔي ُّ
ْک ْة ٓ ََل ٌَ ََ ٨ضا ب ٔ ُّ
َخ َجنٔي ٓ ََذ َْ َ ١ا ِٟب َ ِی َت َٓإٔذَا َح َّی ْة َُ َ ٨ِ ٣
 ١أَ ِو ا َِ ٟح َّی ُة َٓأتََي َٗ ِو ُُ ٣ط َر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا ا ِد َُ اہللَ أَ ِ ٪یَزُ َّد َػاحٔب َ َ٨ا
رس ََ َِ ٣و ّتا اَّ ٟز ُج ُ
أَ ِدرٔی أَ ُّی ُض َ٤ا ک َ َ
ا ٪أَ ِ َ
رفوا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔ ٥ِ ُٜث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ ِّ ٩أَ ِس٤َُ ٠وا بٔا ِ٤َ ٟذٔی َٔ ٨ة َٓإٔذَا َرأَیِ ُت ِ ٥أَ َح ّذا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ َٓ ٥ح ِّذ ُرو ُظ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ُ
ث ُ َّ ٥إ ٔ ِ ٪بَ َذا َلَ ٥ِ ُٜب ٌِ ُذ أَ َِ ٪ت ِ٘ ُتُ٠و ُظ َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َب ٌِ َذ َّ
اٟث ََل ٔث
سیدینبومبہریلم،ثیل،انبالجعؿ،یفیص،اوبدیعس،رضحتاوباسبئرفامےتںیہہکںیمرضحتاوبدیعسادخلریےکاپسآایںیم
اؿ ےک اپس اھٹیب اھت ہک اس دفراؿ ںیم اؿیک اچراپیئ ےک ےچین ےس یسک زیچیک رحتک رکےنیک آفاز ینسداھکی وت اکی اسپن اھت ںیم
ڑھکاوہایگرضحتاوبدیعسےناہکہکںیھمتایکوہاےہ؟ںیمےناہکےکاسپنےہاوہنںےناہکہکرھپمتایکاچ ےتوہ؟ںیمےناہک
ہکںیماےسلتقرکاتوہں اوبدیعسےنرھگےکاکیپ رےیکرطػااشرہایکرھگےکاسےنمافراہکہکریماؤاچزاداھبیئاسرھگںیم
راتہےہ اھتوزفہدنخؼ ےکدؿاس ےناےنپرھگفاولں ےکاپساجےنیکااجزتامیگنہکاس یک یئناشدیوہیئ یھتروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناےسااجزتدےدیافر اےس مکح رفامایہکاانپاےہ ہےل ےکاجؤ اےنپرھگآای وتاینپویبیوک رھگ ےکدرفازہ رپ
ڑھکا اپای امرے ریغت ےکاس ےنزینہ امران اچاہ ویبی ےن اہکہک دلجی ہن رک اہیںکت دھکی ےل یسکزیچ ےن ھجم وکرھگ ےس اکنال ےہ فہ
رھگ ںیم دالخ وہا وتفاہں اکی اسپن اھت دبوصرت اس ےن زینے ےس اےس امر دای۔ ایس زینے ںیم وھگپن رک ابرہ الکن اوبدیعس ےتہک
ںیہےھجمںیہنولعمؾہکدفونںںیمےسوکؿدلجیرمااسپنایفہآدیماسیکوقؾولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسآےئ
افراہکہکاہللےساسےکداعرفامےیئہکفہرامرےاسیھتوکفاسپولاٹدےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےنپاسیھتےک

ےیل اافغتسر رکف رھپ رفامای انجت یک اکی امجتع دمہنی ونمرہ ںیم االسؾ الیئ ےہ بج مت اؿ ںیم ےس یسک وک دوھکی وت نیت رمہبت اےس
ت
ڈراؤرھپارگولکنےگوتلتقوہاجؤےگرھپارگفہنیترمہبتےکدعب مھارےاسےنماظرہوہوتاےسلتقرکدف۔
رافی  :سیدینبومبہریلم،ثیل،انبالجعؿ،یفیص،اوبدیعس،رضحتاوباسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1815

راوی ٣ :شذد ،یحیي  ،ابً ٩حَل،٪

صا َٗا َُ ٠ِ َٓ ٢ی ِؤذُٔ ِ ٧ط ث َ ََلثّا َٓإ ٔ ِ ٪بَ َذا َُ ٟط َب ٌِ ُذ ََِٓ ٠ی ِ٘ ُت ُِ ٠ط
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ش َّذ ْد َح َّذثَ َ٨ا َی ِحیَي ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٪ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحذٔیثٔ ُِ ٣خ َت َ ّ

ا٪
َٓإُٔ َّ ٧ط َط ِی َل ْ

دسمد،ییحی،انبالجعؿ،اسدنسےسیھباسہقبدحثیضعبرفؼےکاسھتوقنمؽےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبالجعؿ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1816

راوی  :اح٤ذب ٩سٌیذ ہ٤ذاِي ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ،ػیفي ،ابوسائب٣ ،ولي ہظا ٦ب٫ ٩زہ ،ابوسٌیذْذری،

ک ًَ َِ ٩ػ ِیف ٕٓٔي َِ ٣ول َي ابِ ٔ ٩أَ َِٓ٠حَ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي أَبُو
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ا َِ ٟض َِ ٤ذاِ ٔ ُّي أَ َََََِْ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي َ٣اْ ٔ ٟ
َّ
ِک ِ َ ٧ح َو ُظ َوأَ َت َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥ط َٗا ََٓ ٢آذُٔ ٧و ُظ ثَ ََلثَ َة أَیَّآَ ٕ ٦إ ٔ ِ ٪بَ َذا
اٟشائ ٔٔب َِ ٣ول َي صٔظَ أ ٦بِ ُٔ ٩زص َِز َة أَُ َّ ٧ط َد َْ ََ ًََّ ١ي أَبٔي َسٌٔی ٕذ ا ِٟخ ُِذر ِّٔی ٓ ََذ َ َ

ا٪
َلَ ٥ِ ُٜب ٌِ َذ ذََ ٔ ٟ
ک َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َط ِی َل ْ

ادمحنب دیعس ہداین ،انب فبہ ،امکل ،یفیص ،اوباسبئ ،ومیل اشہؾ نب رھہ ،اوبدیعسدخری ،اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ
ےہاسںیمنیترمہبتےکاجبےئنیتدؿکتااجزتدےنیاکذرکےہ
رافی  :ادمحنبدیعسہداین،انبفبہ،امکل،یفیص،اوباسبئ،ومیلاشہؾنبرھہ،اوبدیعسدخری،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1817

راوی  :سٌیذب ٩س٠امیًَّ ،٪ي ب٫ ٩اط ،٥اب ٩ابوٟیَّي ،ثابت ب٨اِي ،حرضت ًبذاٟز ح ٩٤ب ٩ابي ٟیَّي

َح َّذثَ َ٨ا َسٌٔی ُذ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َِّ ٔ ًََّ ٩ِ ًَ ٪ي بِ َٔ ٩صا ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّذث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨اِ ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیَّ َي

ت ا ِٟبُیُو ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١حیَّا ٔ
ت َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َرأَیِت ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ضَ َّ٩ط ِیئّا فٔي ََ ٣شاُ٘ َٓ ٥ِ ُٜٔ٨ٔٛوُٟوا

أَ ِن ُظ ُذ ُ َّ٩ٛا ِِ ٌَ ٟض َذ َّأ ٟذی أَ َْ َذ ًََِ ٠یُْ ٧ َّ٩ُٜوح أَ ِن ُظ ُذ ُ َّ٩ٛا ِِ ٌَ ٟض َذ َّأ ٟذی أَ َْ َذ ًََِ ٠یُ َّ٩ُٜس ََ ِ ٠امی ُ ٪أَ ِ ََ ٪تُ ِؤذُوَ٧ا َٓإ ٔ ِِ ًُ ٪ذ َ٪
َٓا ِٗ ُت ُ٠وصَُّ٩
دیعسنب امیلسؿ ،یلع نب اھمش ،انب اوبیلیل ،اثتب انبین ،رضحت دبعارل نمح نب ایب یلیل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےسرھگولیاسوپنںےکابرےںیموپاھچایگآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجمتاؿںیمےسیسکوکاےنپ

رھگںیمدوھکیوتوہکںیمںیہمتاسدہعیکمسقداتیوہںوجمتےسرضحتشیلماؿہیلعفاالسلؾےنایلاھتںیمہفیلکتتماچنہپفرھپارگ
دفابرہویںیہوہوتاےسلتقرکدف۔
رافی  :دیعسنبامیلسؿ،یلعنباھمش،انباوبیلیل،اثتبانبین،رضحتدبعارلنمحنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1818

راوی ٤ً :زوبً ٩و ،٪ابوًوا٧ہِ٣ ،يَہ ،ابزاہی ،٥حرضت اب٣ ٩شٌود

ت ک ُ ََّ ٠ضا إ ٔ ََّ ا َِ ٟح َّ
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٪أَ َِْ َ َََ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي ََ َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُود ٕأَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠وا ا َِ ٟحیَّا ٔ
ا٪
اَ ٪ص َذا َػ ٔحی ّحا کَاِ َ ٧ت
ا ََ ٪یَ ٌَِ ٨ز ٔ ُد فٔي ِٔ ٣ظ َیتٔطٔ َٓإٔذَا ک َ َ
اْلِ َبِ َی َف َّأ ٟذی َٛأَُ َّ ٧ط َٗـ ُ
ٔیب ٓ ٔ َّـ ٕة َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َٓ َ٘ا َ ٢لٔي إ ٔ ِن َش ْ
ا ٪ا َِ ٟح ُّ
ًَ ََل َّ ٣ة ٓ ٔیطٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ
رمعفنب وعؿ ،اوبوعاہن  ،ریغہ ،اربامیہ ،رضحت انب وعسمد رفامےت ںیہہک امتؾ اسوپنں وک لتقرکف ارگہ فہ وسا دیفس اژداھ ےک وج کہحیا
دنییکڑھچییکرطحوہاتےہ۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن ،ریغہ،اربامیہ،رضحتانبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1819

راوی  :اح٤ذب ٩ح٨بً ،١بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،حرضت ًا٣ز ب ٩سٌذ

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤ذ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا َِ ٟو َز ْٔ َو َس َّ٤ا ُظ ُٓ َو ِی ٔش ّ٘ا
ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،رمعم،زرہی،رضحتاعرمنبدعساےنپفادلدعسےسرفاتیرکےتںیہاوہنںےنرفامایروسؽاہلل
خی
لت
ھ
ص
کل
یلصاہللہیلعفملسےنرگٹگافر( ی)امرےناکمکحدایاےسوف ق(وھچاٹافقس)رقاردای،
رافی  :ادمحنبلبنح،دبعارلزاؼ،رمعم،رمعم،زرہی،رضحتاعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1820

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح بزار ،اس٤اًی ١ب ٩زِکیا ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ حـور اِک ٦ػَّي اہلل ً٠یہ وس٥٠

ِکیَّا ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟرضبَةٔ َّ
اٟثاَ ٔ ٧یةٔ َٓ َُ ٠ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ََ ١و َزَُ ّة فٔي أَ َّو ِٔ َ ٢
ْضبَ ٕة َٓ َُ ٠ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َح َش َّ ٨ة َو ََ َٗ ٩ِ ٣تََ ٠ضا ف ٔي َّ ِ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة َٓ َُ ٠ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َح َش َّ ٨ة أَدَِي َّٔ ٩ِ ٣
اٟرضبَةٔ َّ
اٟثاَ ٔ ٧یةٔ
َح َش َّ ٨ة أَدَِي ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُول َي َو ََ َٗ ٩ِ ٣تََ ٠ضا فٔي َّ ِ
دمحم نب ابصح زبار ،اامسلیع نب زرکای ،لیہس ، ،رضحت اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن
رف امای سج ےن رگٹگ وک لتق ایک اکی یہ فار ںیم امرےن فاےل وک رتس ایکینں وت ں یگ ،سج ےن دفرسے فار ںیم اےس امرا اےس اینت

ایکینںوت ںافرسجےنرسیتےفارںیملتقایکاےساینتایکینںوت ںیگدفرسےےسمک۔
رافی  :دمحمنبابصحزبار،اامسلیعنبزرکای،لیہس،رضحتاوبرہریہوضحرارکؾیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسوپنںےکلتقاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1821

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح بزار ،اس٤اًی ١ب ٩زِکیا ،سہی ،١حرضت ابوہزیزہ حـور ػَّي اہلل ً٠یہ وس٥٠

ِکیَّا ًَ ُِ ٩س َض ِی ٕٗ ١ا ٢حذث ٩اخ اواْت ً ٩اب ہزر ً ٩ا٨ٟب
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح ا َِ ٟبزَّا ُز َح َّذثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ػ ١ا ١ً ١ٟوس ٥٠اٗ ٪ا ٖ ٢اوْ ٢ضب سبٌ ٩حش٩
دمحمنبابصح زبار،اامسلیعنبزرکای،لیہس،رضحتاوبرہریہوضحریلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایےلہپ
فارںیمامرےنفاےلوکرتسایکینںوت ںیگ۔
رافی  :دمحمنبابصحزبار،اامسلیعنبزرکای،لیہس،رضحتاوبرہریہوضحریلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونیچیٹنوکالبفہجںیہنامراناچےیہ
ابب  :ادباکایبؿ
ونیچیٹنوکالبفہجںیہنامراناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1822

ًبذاٟزح ،٩٤ابوز٧اد ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیذِ٣ ،يَہ اب٩
ٰ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ
َح َّذثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي ََة ٔ َی ٌِنٔي ابِ َِ ًَ ٩بذٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔي اٟزَِّ٧اد ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َخ َد َٔ ٩ِ ٣ت ِحت َٔضا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ب ٔ َضا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٧ ٢زَ َٔ َ ٧ ٢ب ٌّي ٔ ٩ِ ٣اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ئ َت ِح َت َط َح َزة ٕ َََٓ ٠ذَُ ِت ُط ْ ٠َ ٤ِ َ ٧ة َٓأ َ ََ ٣ز بٔحٔ َضازٔظ ٔ َٓأ ُ ِ ٔ
رح َٗ ِت َٓأ َ ِوحَي اہللُ إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََض ََّل ّ ٠َ ٤ِ َ ٧ة َواح َٔذ ّة
َٓأ ُ ِ ٔ
ہبیتق نب دیعس  ،ریغہ انب دبعارلنٰمح ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
اکیویچیٹنےناایبنءہیلعاالسلؾںیمےساکییبنوکاکٹایل(ڈسایل)اوہنںےنمکحدایہکاسدرتخےکےچینےساسامؿاکنےیلاگ
وتفہاسےکےچینےساکنؽدایایگافررھپاےسالجےناکمکحدایوتاےس الجدایایگوتاہللاعتیلےناؿرپفیحیجیھبہکرصػاکیویچیٹن
وکزساویکںہندیسجےناکاٹاھتبسوکویکںزسادی
رافی  :ہبیتقنبدیعس ،ریغہانبدبعارلنٰمح،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ونیچیٹنوکالبفہجںیہنامراناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1823

ًبذاٟزح ،٩٤سٌیذ ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :اح٤ذ ب ٩ػاٟحً ،بذاہلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ب٩
ٰ

اب ًَ ِ ٩أَب ٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ َِْ َ ََِٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
َّ َ
َ
ِق َیةٔ
ئ َٓأ َ ََ ٣ز بٔ َِ
َق َػ ِت َ٧ب ٔ ًیا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
َو َسٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِ ٩أبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َّّ ٠َ ٤ِ َ ٧ ٪ة َ َ
ک ْ ٠َ ٤ِ َ ٧ة أَصِ ََ ِٜ٠ت أ ُ َّّ ٣ة ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ َُ ٥ٔ ٣ت َشبِّحُ
رح َٗ ِت َٓأ َ ِوحَي اہللُ إَِٔ ٟیطٔ أَفٔي أَ ََِ ٪
َق َػ ِت َ
آَ ١ٔ ٤ِ ٨َّ ٟأ ُ ِ ٔ

ادمح نب اصحل ،دبعاہلل نبفبہ ،ویسن ،انباہشب ،اوبہملس نب دبعارلنٰمح،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامای ہک اکی ویچیٹن ےن اایبنء ہیلع االسلؾ االسلؾ ںیم ےس یسک یبن وک اکٹ دای وت اوہنں ےن ویچویٹنں
نبه
ج
ےک لب ےک الج ےن اک مکح دای انچہچن اؿ ےک لب وک الج دای ایگ سپ اہلل اعتیل ےن اؿ رپ فیح ی ہک آپ وک اکی ویچیٹن ےن اکاٹ اھت آپ
ےنوپریحیبسترکےنفایلاکیاتمالہکرکدایےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنٰمح،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ونیچیٹنوکالبفہجںیہنامراناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1824

راوی  :اح٤ذ ب ٩ح٨بً ١بذاٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بیذاہلل بً ٩تبہ حرضت ابً ٩باض

َح َّذثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤ذ بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕ ١ح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّذث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بذٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١أَ ِربَ ٍٕ َّٔ ٩ِ ٣
اٟذ َو ِّ
ًَبَّا ٕ
اٟصدُ
اب اُ ٠َ ٤ِ ٨َّ ٟة َواِ ٨َّ ٟح َُ ٠ة َوا ُِ ٟض ِذصُ ُذ َو ُّ َ
ادمحنبلبنحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبہبتعرضحتانبابعسرفامےتںیہےناچراجونرںےکلتقرکےنےسعنمرفامای
ویچیٹن،دہشیکیھکم،دہدہ،افرڑچای۔
رافی  :ادمحنبلبنحدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبہبتعرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ونیچیٹنوکالبفہجںیہنامراناچےیہ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1825

٣وسي ،ابواسحآ ٚزاری ،ابواسحا ٚطیباِي ،اب ٩سٌذ ،ابوداؤد حش ٩ب ٩سٌذ ،حرضت
راوی  :ابوػاٟح ٣حبوب ب٩
ٰ
ًبذاٟزح ٩٤بً ٩بذاہلل

وسي أَ َََََِْ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟظ ِی َباِ ٔ ِّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩س ٌِ ٕذ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود
وب بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّذثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َِ ٣حبُ ُ

َوص َُو ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩س ٌِ ٕذ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔذ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػَّ َّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َس َرفٕ
َفأَیِ َ٨ا حُ ََّ ٤ز ّة ََ ٌَ ٣ضا َ َِف َْا َٔٓ ٪أ َ َْ ِذَ٧ا َ َِف َْ ِی َضا َٓ َحائ َ ِت ا ُِ ٟح ََ ٤زةُ َٓ َح ٌََِ ٠ت ُت َ ِّرف ُغ َٓ َحا َئ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ
َٓاَ ِ ٧لَ ٔ ٟ ََٙ ٠حا َجتٔطٔ َ َ
رح ِٗ َ٨ا َصا َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رح َََّ ٚص ٔذظ ٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٩ِ ٣َ ٢ح ٍَ َص ٔذظ ٔب ٔ َو َٟذٔ َصا ُر ُّدوا َوََ ٟذصَا إَِٔ ٟی َضا َو َرأَی َ َِقیَ َة ِ َٗ ١ٕ ٤ِ َ ٧ذ َ َّ
ِ َ ٧ح َُٗ ٩ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ََ َی َِ ٨بِٔي أَ ِ ٪ی ٌَُ ِّذ َب بٔا٨َّ ٟارٔ إ ٔ ََّ َر ُّب ا٨َّ ٟارٔ

اوباصحلوبحمب نب ومیس ،اوبااحسؼ زفاری ،اوبااحسؼ ابیشین ،انب دعس ،اوبداؤدنسح نب دعس ،رضحت دبعارلنمح نب دبعاہلل اےنپ
فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک مہ اکی رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساینپاحتجوپریرکےنرشتفیےلےئگوتمہےناکیرسخرپدنہاکیاخصوخترورترپدنہےہوجاےنپرپیھبکالیھپاتےہ
افریھبکدنبرکاتےہداھکی وتاسےکاسھتاسےکدفوھچےٹوھچےٹےچبےھتمہےناسےکوچبںوکااھٹایلفہڑچایآیئڑھپڑھپاےن
یگلیبنرکمی یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایسکےناسیکافالدیکفہجےساسوکفیلکتںیم التبمءایکےہاسےکوچبںوک اسوکولاٹ دف
آپ ےن ویچویٹنں اک اکی الج وہا اکی لب داھکی وت آپ ےن رفامای اس وک سک ےن الجای ےہ مہ ےن اہک مہ ےن! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکیسکااسنؿےکےیلہیاجزئںیہنےہہکآگاکذعابیسکوکدےوساےئآگےکربےک(اہللاعتیلہک)۔
رافی  :اوباصحل وبحمب نب ومٰیس ،اوبااحسؼ زفاری ،اوبااحسؼ ابیشین ،انب دعس ،اوبداؤد نسح نب دعس ،رضحت دبعارلنمح نب
دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈنیمکوکامرےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ڈنیمکوکامرےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1826

راوی ٣ :ح٤ذ بٛ ٩ثيَ سٔیا ،٪اب ٩ابوذئب ،سٌیذ بْ ٩اٟذ سٌیذ ب٣ ٩شیب ،حرضت ًبذاٟزح ٩٤بً ٩ث٤ا٪

َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُٛ ٩ثٔيَ ٕأَ َِْ َ َََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ َْٔ ٩إ ٔ ٟذ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔذ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
ا ٪أَ َّ ٪كَبٔی ّبا َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ؿٔ َِذ َٕ َی ِح ٌََ ُ٠ضا فٔي َد َوا ٕئ َٓ ََ ٨ضا ُظ أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِِ َٗ ٩تَ ٔ ٠ضا
دمحمنبریثکایفسؿ،انباوبذبئ،دیعسنباخدلدیعسنببیسم،رضحتدبعارلنمحنبامثعؿےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےس ڈنیمک وک دفا ںیم ڈاےنل ےک قلعتم درایتف ایک وت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ڈنیمک ےک لتق رکےن ےس عنم
رکدای۔
رافی  :دمحمنبریثکایفسؿ،انباوبذبئ،دیعسنباخدلدیعسنببیسم،رضحتدبعارلنمحنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکیامرےناکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
رکنکیامرےناکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1827

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہٗ ،تادہً٘ ،بہ ب ٩ػہبا ،٪حرضت ًبذاٟزح ٩٤ب١ِٔ٣ ٩

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔذ اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػََّّي
َح َّذثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّذثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َد َة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ُٔ ٩ػ ِض َب َ
رس ِّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟخ ِذ ٔ
اٟشَّ٩
ٖ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ََ َی ٔؼی ُذ َػ ِی ّذا َو ََ َی َِٜ ٨أ ُ ًَ ُذ ًوا َوإٔ٤َ َّ ٧ا َی ِٔ َ٘أ ُا ٌَِ ٟي ِ َن َو َیُٔ ِٜ
صفح نب رمع ،ہبعش ،اتقدہ ،ہبقع نب ابہصؿ ،رضحت دبعارلنمح نب لفغم رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رکنکایں
رکیھٹے امرےنےسعنمرفامایاؿےساکشروتوہاتںیہن افرہندنمشرماتےہاہںہیآھکن رضفروھپڑیتںیہافرداتنرضفر وتڑیتںیہ
اسےیلاےسںیہنامراناچےیہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اتقدہ،ہبقعنبابہصؿ،رضحتدبعارلنمحنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتخاکایبؿ
ابب  :ادباکایبؿ
ہنتخاکایبؿ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1828

ًبذاٟزح ٩٤د٣ظقيً ،بذ وہاب بً ٩بذاٟزحی ٥اطحعي٣ ،زوا٣ ،٪ح٤ذ ب ٩حشاً ،٪بذ وہاب ٛوفي،
راوی  :س٠امی ٪ب٩
ٰ
ًبذا٠٤ٟک ب٤ً ٩يَ ،حرضت اً ٦لیہ اَنؼاریہ

َح َّذثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اٟزَّ ِح َِّ ٩ٔ ٤
اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔذ اَّ ٟزح ٔٔی ٥اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّي َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُ ٪ح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ
اٟذ َِ ٣ظق ٔ ُّي َو ًَ ِب ُذ ا َِ ٟوصَّ ٔ
ٔ
اب ا ِلُٜوف ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔذ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يَِ ٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة کَاِ َ ٧ت َت ِخت ُن بٔا ِ٤َ ٟذٔی َ٨ةٔ
اَٗ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُذ ا َِ ٟو َّص ٔ
بِ َُ ٩ح َّش َ
ک أَ ِحوَ ی ِ ٤َِ ٠ٟٔزأَة ٔ َوأَ َح ُّب إلٔ َي ا َِ ٟب ٌِ َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو َدا ُود ُرو ٔ َی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔذ
َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟب ُّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََ ٥َ ٠تُ ِ٨ضٔکٔي َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩بذٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ب ٔ َ٨َ ٌِ ٤ا ُظ َوإ ٔ ِس َ٨ادٔظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َِ ٟی َص ص َُو بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َو َٗ ِذ ُرو ٔ َی ُِ ٣ز َس َّل َٗا َ ٢أَبُو َدا ُود َو َُ ٣ح َُّ ٤ذ

وَ ٢و َص َذا ا َِ ٟحذ ُ
ٔیٕ
بِ َُ ٩ح َّش َ
ٔیث َؿٌ ْ
اِ ٣َ ٪ح ُض ْ
امیلسؿنبدبعارلنٰمحدیقشم،دبعاولاہبنبدبعارلمیحایعجش،رمفاؿ،دمحمنباسحؿ ،دبعفاہبوکیف،دبعاکلملنب ریمع ،رضحت
اؾ ہیطع االاصنرہی ےس رفاتی ےہ ہک دمہنی ہبیط ںیم اکی وعرت ہنتخ ایک رکیت یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس رفامای
اکھج رک ہنتخ ہن ایک رکف ویکہکن اس رطح ںیم ہنتخ رکےن ںیم وعروتں رکزمہ زایدہ آات ےہ افر وشرہ وک ااھچ ہ ات ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت
ںیہہکدیبعاہللنبرمعدبعالملکاؿیکدنسےکاسھتیہیدحثیرمفیےہاامؾاوبداؤدےنرفامایہکزایدہوقیدحثیںیہنےہ۔
رافی  :امیلسؿ نب دبعارلنٰمحدیقشم ،دبع فاہب نب دبعارلمیح ایعجش ،رمفاؿ ،دمحم نب اسحؿ ،دبع فاہب وکیف ،دبعاکلمل نب ریمع،
رضحتاؾہیطعاالاصنرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکراہتسںیمانلچ
ابب  :ادباکایبؿ
وعروتںاکراہتسںیمانلچ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1829

راوی ً :بذاہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بذاٌٟزیز ب٣ ٩ح٤ذ ،ابوی٤ا ،٪طذاد ب ٩ابوً٤زو ب ٩ح٤اض ،ح٤زہ ب ٩حرضت ابواسیذ
اَنؼاری

ض ًَ ِ٩
َح َّذثَ َ٨ا ًَ ِب ُذ اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّذث َ َ٨ا ًَ ِب ُذ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َی ٌِنٔي ابِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤ذ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ َ ٟامی َٔ ٩ِ ًَ ٪ط َّذاد ٔبِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ح ٔ َ٤ا ٕ
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ٔ ٩أَبٔي أ ُ َس ِی ٕذ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و َُ ٢وص َُو َْار ْٔد ٔ٩ِ ٣
یَ٘ َٓ ٙاَ ٢رسو ُ ٢اہللٔ ػََّّي اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّ ٨ِّ ٠ٔ ٟ ٥٠شا ٔ ِ
َخ ََٓ ٪إُٔ َّ ٧ط
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔذ َٓا ِْ َتََ ٠م اِّ ٟز َجا ُ ٍَ ٣َ ٢اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اْٟط ٔ
ئ فٔي َّ ٔ
َ ُ
َ
ِ َ َ َ
ئ ا ِس َتأ ٔ ِ
اْٟط َیَِ ٠ًَ ٙی َّ٩ُٜب ٔ َح َّآا ٔ
یَََٓ ٙاِ َ ٧ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َت َِ ٠ت ٔؼ ُ ٙبٔا ِٟحٔ َذارٔ َحتَّي إ ٔ َّ ٪ثَ ِوبَ َضا ََ ٟی َت ٌَ َُّٙ ٠
اْٟط ٔ
ت َّ ٔ
َِ ٟی َص َل َّ٩ُٜأَ َِ ٪ت ِح ُ٘ ِ٘ َٔ َّ ٩

بٔا ِٟحٔ َذارٔ ُٔ ُٟ ٩ِ ٣ؼوٗ ٔ َضا بٔطٔ
دبع اہلل نب ہملسم ،دبعازعلسی نب دمحم ،اوبامیؿ ،دشاد نب اوبرمعف نب امحس ، ،زمحہ نب رضحت اوبادیس االاصنری ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنںروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئانسےہافرآپدجسمےسابرہےھتافرراہتسںیمرمدفںافروعروتںےسرفامای
رپےوٹہراہتسےکدرایمؿںیمانلچامھتراقحںیہنامھترےےیلراوتسںےکانکرفںرپانلچرضفریےہانچہچنوعرترھپدویارےس
گلرکیتلچیھتاساکڑپکادویارےکرھکدےنپیکفہجےسدویارںیمااجاجاتاھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسینبدمحم،اوبامیؿ،دشادنباوبرمعفنبامحس،زمحہنبرضحتاوبادیساالاصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وعروتںاکراہتسںیمانلچ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1830

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩یحیي بٓ ٩ارض ،ابوٗتیبہ ،داؤد ب ٩ابوػاٟح٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

ض َح َّذثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِی َب َة َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِی َب َة ًَ َِ ٩دا ُو َد بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ا َِ ٤َ ٟذِ ٔ ِّي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ َُ ٩ی ِحیَي بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ًُ ََ ٤ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟب َّي َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ ِ ٪یَ ِ٤ش َٔي َی ٌِنٔي اَّ ٟز ُج َ ١بَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتي ِ ٔن
دمحم نب ییحی نب افرس ،اوبہبیتق ،داؤد نب اوباصحل ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفامای
اسابتےسہکرمدوعروتںےکدرایمؿںیمےلچ۔
رافی  :دمحمنبییحینبافرس،اوبہبیتق،داؤدنباوباصحل،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وعروتںاکراہتسںیمانلچ

ج٠ذ  :ج٠ذ سو٦

حذیث 1831

راوی ٣ :ح٤ذ ب ٩ػباح ب ٩سٔیا ،٪اب ٩رسح ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیذ ،حرضت ابوہزیزہ

اٟرس ٔح َٗ َاَ َح َّذثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ٌٔی ٕذ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟب ِّي
َح َّذثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤ذ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪وابِ ُِ َّ ٩
اٟذصِزُ ب ٔ َیذٔی اْلِ َ ِ٣زُ أ ُ َٗ ُِّ ٠ب َّ
اٟذص َِز َوأََ٧ا َّ
َػََّّي اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ِؤذٔینٔي ابِ ُ ٩آ َد ََ ٦ی ُش ُّب َّ
اِ ٠ٟی ََ ١واَ ٨َّ ٟض َار

اَ ٪سٌٔی ٕذ َواہللُ أَ ًِ٥َ٠
اٟرسحٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی ِّٔب ََ َ َ٣
َٗا َ ٢ابِ ُِ َّ ٩

دمحم نب ابصح نب ایفسؿ ،انب رسح ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ہک انب آدؾ ےھجم فیلکت اچنہپات ےہ زامہن وک ربا الھب ہہک رک ںیم یہ زامہن وہں امتؾ العمامت زامہن ریمے دتس
دقرتںیمںیہدؿراتوکااتٹلاتٹلپوہں۔
رافی  :دمحمنبابصحنبایفسؿ،انبرسح،ایفسؿ،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

