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جلس  :جلس سوو

حسیث 1

راوی  :نرص بً ًلی جَـیم ،محنس بً بظار ،محنس بً جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک

یم َح َّسثَىٔي أَبٔی ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َٗاَلَ َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َ
َ
ْقىَي ِ ٔن
َسنٔ ٌِ ُت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ ي َُـهِّی ب ٔ َِ ٜبظَ ي ِ ٔن أ ِم َل َحي ِ ٔن أ ِ َ
َوي َُش ِّیم َویُ َٜبِّرُ َو َل َ٘ ِس َرأَیِ ُت ُط یَ ِذبَحُ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َوا ٔؿ ٌّا َٗ َس َم ُط ًَل َی ٔػَٔاح ٔض ٔ َنا
چھض
م
رصن نب یلع ی ،دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
َکُےتہکافرںیمےنداھکی
فملسدفایسہ،دیفسرگنےلموہےئگنیسدارڈنیموھںیکرقابینرکےتےھتافرذحبےکفتق ِ ِ
ِباہللِاَہللُا َ
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکولہپرپاپؤںرھکرکاےنپاہھتےسذحبرکرےہےھت۔
چھض
م
رافی  :رصننبیلع ی،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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جلس  :جلس سوو

حسیث 2

راوی  :ہظاو بً ًنار ،اسناًيل بً ًياغ ،محنس بً اسحا ،ٚیزیس بً ابی حبيب ،ابی ًياغ زرقی ،حرضت جابز بً
ًبساهَّلل

غ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ أَبٔی ًَيَّا ٕ
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
غ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
الزُّ َرق ٔ ِّی ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َؿ َّهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِو َو ً ٔي ٕس ب ٔ َِ ٜبظَ ي ِ ٔن َٓ َ٘ا َل ح ٔي َن َو َّج َض ُض َنا إنِّٔی

ََط َّ
الش َن َوا ٔ
ای َو َم َنات ٔی ِهَّلِل َر ِّب
ت َواْلِ َ ِر َق َحئئّا َو َما أَىَا ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
ْشٔٛي َن إ ٔ ٌَّ َػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َم ِح َي َ
َو َّج ِض ُت َو ِجه ٔ َی ل ٔ َّل ٔذی ٓ َ َ

ک أ ُ ٔم ِز ُت َوأَىَا أَ َّو ُل ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َّ
َک ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َوأ ُ َّمتٔطٔ
ا ِل ٌَا َلنٔي َن َلَ َ ٔ
ک َول َ
الل ُض َّه ٔم ِي َ
یک َل ُط َوب ٔ َذل ٔ َ
ش َ

اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دمحمنبااحسؼ،سیدینبایببیبح،ایبایعشزریق،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکاہللےک
روسؽیلصاہللہیلع فآہلفملسےندیعےکرفزدفڈنیموھںیکرقابیندی۔بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکہلبقرفایکوتہی
لْ ِ
ک ِإ َّؿ َ َ
َ ِأن َفُُ َُُِِی َف َ ْ َ
جل َّلِذِق ف َ َػ َرال َّسم ََو ِ
ب
ض َح ِننفًاأ َف َ أم َأ َ أن نِمْا مُ ْص ِر ََ
ات َف َْ أ
املکتاراشدرفامےئ ِإ ِ ّن َف َّچ ْھ ُت َف ْ ِ َ
َم َأق َف َ َ
ال ْر َ
َم ِأنلِلَِّ َر ِّ
لْمُُل لل َّ
لَ
ه
م
ن
ِ
ْت َف َأ َ أن َأ ّف َُؽا ْ ِ ِمننا ُ
نَع ُ َ َّ
َ
ْک َف ََ
م
َ
ُ
ّ
ت
ِ
حُمٍ َف َُأمَّ ِت ِةںیمےن وسکوہرکاانپہرہہاسذاتیکرطػ
َل ْ
م
رِم
أ
کِل
َ
ب
ف
ة
ِي
رَش
أ
ل
ن
َْأ
َ لَ ُ َ ِ َ
ُ
َ
َ
اْل َ
رکایلسجےنآامسؿفزنیموکدیپارفامایا فرںیمرشکرکےنفاولںںیمےسںیہنوہں۔البہبشریمیامنز،رقابین،زدنیگافرومت
امتؾ اہجونں ےک رپفرداگر اہلل ےک ےیل ےہ۔ اہلل اک وکیئ رشکی ںیہن ،ایس اک ےھجم مکح دای ایگ افر ںیم بس ےس ےلہپ االسؾ الےن فاال
وہں۔اےاہلل!ہیرقابینآپیکاطعےسےہافرآپیہیکراضےکےیلےہدمحمافراؿیکاتمیکرطػےس۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دمحمنبااحسؼ،سیدینبایببیبح،ایبایعشزریق،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
روسؽاہللیکرقابوینںاکذرک

جلس  :جلس سوو

حسیث 3

یحٌيً ،بسالززا ،ٚسٔياٌ ثوریً ،بساهَّلل بً محنس بً ً٘يل ،ابی سلنہً ،ائظہ حرضت ابوہزیزہ رضي
راوی  :محنس بً ٰ
اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَىِبأَىَا ُسِٔيا ٌُ َّ
يل ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ
الث ِور ُّٔی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َ
َ
اٌ إٔذَا أَ َرا َز أَ ٌِ ي َُـه ِّ َی ِ
ٔيني ِ ٔن َسنٔي َيي ِ ٔن
ًَائٔظَ َة َو ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اطت َ َری َِ ٛبظَ ي ِ ٔن ًَو َ

َ
َ ًَ ًِ
ْقىَي ِ ٔن أَ ِم َل َحي ِ ٔن َم ِو ُجوئَي ِ ٔن ٓ ََذبَحَ أَ َح َسص َُنا ًَ ًِ أ ُ َّمتٔطٔ ل ٔ َن ًِ َطض ٔ َس ِهَّلِل بٔال َّت ِوح ٔي ٔس َو َطض ٔ َس َلطُ بٔا ِل َب ََل ْٔ َو َذبَحَ ِاْ َ َ
أَِ
ُم َح َّن ٕس َو ًَ ًِ آ ٔل ُم َح َّن ٕس َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ وثری ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،ایب ہملس ،اعہشئ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رقابین اک ارادہ رفامےت وت دف سبے ومےٹ گنیس دار ،دیفس فایسہ رگن ےک یصخ ڈنیمےھ
رخدیےت ۔اؿںیمےساکیاینپاتمےکاؿارفادیکرطػےسذحبرکےتوجاہللےکاکیوہےنافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکااکحامتاچنہپےنیکاہشدتدںیافردفرسیاینپرطػےسافراینپآؽیکرطػےسذحبرکےت۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،ایفسؿوثری،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،ایبہملس،اعہشئرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینرکانفابجےہایںیہن؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینرکانفابجےہایںیہن؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 4

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زیس بً حبابً ،بساهَّلل بً ًياغً ،بسالزحنً ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

َ
رع ٔد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اب َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
غ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ

ْقبًََّ ُم َؼ ََّلىَا
أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ک َ َ
اٌ َل ُط َس ٌَ ْة َول َِه ي َُـ ِّح ٓ َََل َي ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ةحب ،دبعاہلل نبایعش ،دبعارلنمح ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک اہلل ےک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجوکفتعسوہرھپیھبفہرقابینہنرکےوتفہامہریدیعاگہےکرقبییھبہنآےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،دبعاہللنبایعش،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینرکانفابجےہایںیہن؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 5

راوی  :ہظاو بً ًنار ،اسناًيل بً ًياغ ،ابً ًوٌ ،حرضت محنس بً سيریً رحنة اهَّلل ًليہ

یً َٗا َل َسأ َ ِل ُت ابِ ًَ ًُ َن َز ًَ ًِ
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
غ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َّ
الش َّي ُة َح َّسثَ َيا
الـ َحایَا أَ َوا ٔج َب ْة ه ٔ َی َٗا َل َؿ َّهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
وٌ ٔم ًِ َب ٌِسٔظ ٔ َو َج َز ِت بٔطٔ ُّ
غ َح َّسثَ َيا ا ِل َححَّا ُد بِ ًُ أَ ِركَا َة َح َّسثَ َيا َج َب َل ُة بِ ًُ ُس َح ِي ٕه َٗا َل َسأ َ ِل ُت ابِ ًَ ًُ َن َز
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َک ٔم ِث َل ُط َس َو ّ
ائ
َٓ َذ َ َ
اشہؾنبامعر،اامسلیعنب ایعش،انبوعؿ،رضحت دمحمنب ریسنیرچمةاہللہیلعرفامےتںیہہکںیمےندیسانانبرمعریضاہلل امہنع
ےسرقابینےکقلعتمدرایتفایکہکایکہیفابجےہ؟رفامایاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقابینیکافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکدعبالہاالسؾرقابینرکےترےہافریہیرطہقیاجریوہا۔دفرسیدنسےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،انبوعؿ،رضحتدمحمنبریسنیرچمةاہللہیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینرکانفابجےہایںیہن؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 6

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،مٌاذ بً مٌاذ ،ابً ًوٌ ،ابورملہ ،حرضت مديٕ بً سليه رضي اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِو ٌٕ َٗا َل أَى ِ َبأَىَا أَبُو َر ِم َل َة ًَ ًِ ٔم ِد َي ٕٔ بِ ًٔ ُسل َِي ٕه َٗا َل َُّ ٛيا
َح َّسثَ َيا أَب ُو بَ ِ ٔ
اض إ ٔ ٌَّ ًَل َی کُلِّ أَصِ ٔل بَ ِي ٕت فٔی کُلِّ ًَاو ٕ أ ُ ِؿ ٔح َّي ّة َو ًَتٔي َر ّة
َوُٗوّٓا ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ ٌَ َز َٓ َة َٓ َ٘ا َل یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
اض ال َّز َجب ٔ َّي َة
أَ َت ِس ُر َ
يضا ال َّي ُ
وٌ َما ا ِل ٌَتٔي َرةُ ه ٔ َی َّالًٔي ي َُش ِّن َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اعمذ نب اعمذ ،انب وعؿ ،اوبرہلم ،رضحت مخنف نب میلس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ رعہف ےک دؿ یبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی یہ فوقػ ےیک وہےئ ےھت ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ولوگ! رہ رھگ فاولں رپ رہ اسؽ
اکیرقابینافراکیعتیرہفابجےہ۔ںیہمتولعمؾےہعتیرہایکےہ؟فیہےسجولگرہیبحےتہکںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمذنباعمذ،انبوعؿ،اوبرہلم،رضحتمخنفنبمیلسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابیناکوثاب
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناکوثاب

جلس  :جلس سوو

حسیث 7

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقیً ،بساهَّلل بً ىآٍ ،ابومثىي ،ہظاو بً رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

َّ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ابِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َح َّسثَىٔي أَبُو ا ِل ُن َثىي ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ

ْح ًَ َن َّل أَ َح َّب إیٔ َی اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل ٔم ًِ ص َٔزا َٗةٔ َزو ٕ
ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما ًَنٔ َل ابِ ًُ آ َز َو یَ ِو َو ال َّي ِ ٔ
ِ
ْقوى ٔ َضا َوأَهِ ََلٓ َٔضا َوأَ ِط ٌَارٔ َصا َوإ ٔ ٌَّ َّ
الس َو ل ََي َ٘ ٍُ ٔم ًِ اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل ب ٔ َنکَا ٌٕ َٗ ِب َل أَ ٌِ َي َ٘ ٍَ ًَل َی
َوإٔى َّ ُط ل ََيأت ٔی َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ بٔ ُ ُ
ق َٓ ٔليبُوا ب ٔ َضا َنٔ ِّشا
اْلِ َ ِر ٔ
دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،دبعاہلل نب انعف ،اوبینثم ،اشہؾ نب رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدسذیاہجحلوکانبآدؾوکیئااسیلمعںیہنرکاتوجاہللوکوخؿاہبےنےسزایدہدنسپدیہوہافررفزایقتم
رقابین اک اجونر وگنیسں ،رھکفں افر ابولں تیمس ک ش وہاگ افر وخؿ زنیم رپ رگےن ےس لبق اہلل ےک اہں اقمؾ وبقتیل احلص رکاتیل
ےہ۔اسےیلوخشدیلےسرقابینایکرکف۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،دبعاہللنبانعف،اوبینثم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابیناکوثاب

جلس  :جلس سوو

حسیث 8

راوی  :محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی ،آزو بً ابی ایاض ،سَلو بً مشٜينً ،ائذ اهَّلل  ،ابی زاؤز ،حرضت زیس بً ارٗه رضي اهَّلل
ًيہ

ض َح َّسثَ َيا َس ََّل ُو بِ ًُ ٔم ِشٜٔي ٕن َح َّسثَ َيا ًَائ ُٔذ اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔی َزا ُو َز
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخل َٕٕ ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا آ َز ُو بِ ًُ أَبٔی إٔیَا ٕ
اب َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َما َص ٔذظ ٔاْلِ َ َؿاو ُّٔی َٗا َل ُس َّي ُة أَبٔيِ ُٜه
ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِر َٗ َه َٗا َل َٗا َل أَ ِػ َح ُ

وٖ َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل بٔکُلِّ َط ٌَ َزة ٕ ٔم ًِ
َالؼ ُ
إٔبِ َزاص َٔيه َٗالُوا ٓ ََنا َل َيا ٓ َٔيضا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل بٔکُلِّ َط ٌَ َزة ٕ َح َش َي ْة َٗالُوا ٓ ُّ
الؼ ٔ
وٖ َح َش َي ْة
ُّ
دمحمنبفلخ القسعین،آدؾ نبایباایس،السؾنبنیکسم،اع ذئاہلل،ایبداؤد،رضحتزدی نبارمقریضاہللہنعرفامےتںیہہک اہلل
ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ہی رقاباینں ایک ںیہ ؟ رفامای اہمترے فادل اربامیہ یک
تنس ںیہ۔ اوہنں ےن رعض ایک اؿ ںیم ںیمہ ایک ےلم اگ ؟ رفامای رہ ابؽ ےک دبہل یکین۔ رعض ایک افر افؿ ںیم ؟ رفامای افؿ ےک رہ ابؽ
ےکدبہل(یھب)یکین۔
رافی  :دمحمنبفلخالقسعین،آدؾنبایباایس،السؾنبنیکسم،اعذئاہلل،ایبداؤد،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےسیکاجونریکرقابینبحتسمےہ؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
ےسیکاجونریکرقابینبحتسمےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 9

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،حٔؽ بً ُياث ،جٌرف بً محنس ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
رف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َؿ َّهی
اث ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
َّ
َّ
َ
ل فٔی َس َواز ٕ َویَ ِنشٔي فٔی َس َواز ٕ َو َی ِي ُوزُ فٔی َس َواز ٕ
ْق ٌَ َٓ ٔح ٕ
يل َیأِک ُ ُ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه بِٔ َٜب ٕع أ ِ َ
دمحمنبدبعاہللنبریمن ،صفح نبایغث،رفعج نبدمحم ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعرفامےتںیہہکاہلل ےکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنوگنیسںفاےلرنڈنیمےھیکرقابیندیسجاکہنم ،اپؤںافرآںیھکنایسہںیھت۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،صفحنبایغث،رفعجنبدمحم،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ےسیکاجونریکرقابینبحتسمےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 10

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،محنس بً طٌيب ،سٌيس بً ًبسالٌزیز ،حرضت یوىص بً ميرسہ

رس َة بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُط ٌَ ِيبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ َح َّسث َ َيا یُوى ُُص بِ ًُ َم ِي َ َ
ئ َّ
الـ َحا َیا َٗا َل یُوى ُُص
شا ٔ
َ ِج ُت َم ٍَ أَبٔی َسٌٔي ٕس الزُّ َرق ٔ ِّی َػاح ٔٔب َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إیٔ َی ٔ َ
َحل َِب ٕص َٗا َل َ َ

َٓأ َ َط َار أَبُو َسٌٔي ٕس إیٔ َی َِ ٛب ٕع أَ ِزُ ََه ل َِي َص بٔا ِل ُن ِز َت ٔٔ ٍٔ َو ََل ا ِل ُن َّت ٔـ ٍٔ فٔی ٔج ِشنٔطٔ َٓ َ٘ا َل یٔی ا ِطتَر ٔیٔی َص َذا َٛأَى َّ ُط َطب ََّض ُط بِٔ َٜب ٔع َر ُسو ٔل
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
دبعارلنمحنباربامیہ،دمحمنببیعش،دیعسنبدبعازعلسی،رضحتویسننبرسیمہرفامےتںیہہکںیماحصیبروسؽرضحتاوبدیعس
زریقریضاہللہنعےکاسھترقابینرخدیےنایگوتاوبدیعسےناکیربکتچےڈنیمےھیکرطػااشرہایکوجمسجںیمہنتہبافاچن اھت
ہنتسپافررفامایہکریمےےیلہیرخدیول۔اشدیاوہنںےناےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکڈنیمےھےکاشمہباھجمس۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،دمحمنببیعش،دیعسنبدبعازعلسی،رضحتویسننبرسیمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ےسیکاجونریکرقابینبحتسمےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 11

راوی ً :باض بً ًثناٌ زمظقی ،وليس بً مشله ،ابوًائذ سليه بً ًامز ،حرضت ابوامامہ باہلی

اٌ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسث َ َيا أَبُو ًَائ ٔ ٕذ أَىَّطُ َسنٔ ٍَ ُسل َِي َه بِ ًَ ًَا ٔمز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ
َّاض بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
َ
أَبٔی أ ُ َما َم َة ا ِل َباصٔل ٔ ِّی أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َخيِرُ ا ِل َ ًَٔ ٜٔا ِل ُح َّل ُة َو َخي ِرُ َّ
ْق ٌُ
الـ َحایَا ا ِلِ َٜب ُع اْلِ ِ َ
ابعس نب امثعؿ دیقشم ،فدیل نب ملسم ،اوباعذئ میلس نب اعرم ،رضحت اوباامہم ابیلہ ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایرتہبنینفکہیےہہکوجڑا(ازارافراچدر)وہافررتہبنیرقابینوگنیسںفاالڈنیماھےہ۔
رافی  :ابعسنبامثعؿدیقشم،فدیلنبملسم،اوباعذئمیلسنباعرم،رضحتاوباامہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببافٹنافراگےئےنتکآدویمںیکرطػےساکیفےہ؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
اببافٹنافراگےئےنتکآدویمںیکرطػےساکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 12

موسي  ،حشين بً واٗسً ،لباء بً احنزً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا
راوی  :ہسیہ بً ًبسالوہابٓ ،ـل بً ٰ

ٔرک َم َة ًَ ًِ
وسي أَى ِ َبأَىَا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس ًَ ًِ ً ٔ ِل َبا َئ بِ ًٔ أَ ِح َن َز ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َص ٔسیَّ ُة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوصَّ ٔ
اب أَى ِ َبأَىَا ا ِلٔ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ
ْشة ٕ
رض اْلِ َ ِؿ َهی ٓ ِ
ض َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َ ٕ
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َاطت َ َر َِ ٛيا فٔی ا ِل َحزُورٔ ًَ ًِ ًَ َ َ
رف َٓ َح َ َ

ْقة ٔ ًَ ًِ َس ِب ٌَ ٕة
َوا ِل َب َ َ

دہہینبدبعاولاہب،لضفنب ومٰیس ،نیسح نبفادق،علتاأء نبارمح،رکعہم،رضحتانب ابعسریضاہلل امہنعایبؿرفامےتںیہہک مہ

ض
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اکی رفس ںیم ےھت ہک دیع رقابؿ (دیعاال حی) آیئگ وت مہ افٹن ںیم دس افر اگےئ ںیم
استارفادرشکیوہےئ۔
رافی  :دہہینبدبعاولاہب،لضفنبومٰیس،نیسحنبفادق،علتاأءنبارمح،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اببافٹنافراگےئےنتکآدویمںیکرطػےساکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 13

یحٌي ً ،بسالززا ،ٚمالک بً اىص ،ابوزبير ،حرضت جابز
راوی  :محنس بً ٰ

ْحىَا بٔا ِل ُح َسیِب ٔ َي ٔة َم ٍَ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ًِ ًَ ٚمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ى َ َ ِ

َّ
َّ
ْق َة ًَ ًِ َس ِب ٌَ ٕة
ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِل َب َسى َ َة ًَ ًِ َس ِب ٌَ ٕة َوا ِل َب َ َ

دمحم نب ٰییحی  ،دبعارلزاؼ ،امکل نب اسن ،اوبزریب ،رضحت اجرب رفامےت ںیہ مہ ےن دحہیبی ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھتافٹناستارفادیکرطػےسافراگےئیھباستارفادیکرطػےسرقابؿیک۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،امکلنباسن،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اببافٹنافراگےئےنتکآدویمںیکرطػےساکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 14

یحٌي بً ابوٛثير ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،وليس بً مشله ،اوزاعیٰ ،

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی
َّ
َّ
ْق ّة بَ ِي َي ُضًَّ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َذبَحَ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ًَ َّن ًِ ا ًِ َت َن َز ٔم ًِ ن َٔشائٔطٔ فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َزا َٔ َب َ َ
دبعارلنمحنباربامیہ،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحی نباوبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکنجازفاجرہطمات(ریض
اہللنہنع)ےنچجةاولداعںیمرمعہایک(رھپجحایکینعیجحعتمتایک)اؿیکرطػےساکیاگےئذحبیک۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینباوبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اببافٹنافراگےئےنتکآدویمںیکرطػےساکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 15

راوی  :ہياز بً رسی ،ابوبرک بً ًياغً ،نزو بً ًياغً ،نزو بً مينوٌ ،ابوحارض اززی ،حرضت ابً ًباض

غ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ أَبٔی َح ٔ
ض َٗا َل َٗ َّل ِت
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
ارضٕ اْلِ َ ِزز ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
الرس ِّی َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
ْق
ْحوا ا ِل َب ََ
ِاْلٔب ٔ ُ
ل ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َم َزص ُِه أَ ٌِ یَ ِي َ ُ
انہدنبرسی،اوبرکبنبایعش،رمعفنبایعش،رمعفنبومیمؿ،اوباحرضازدی،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمافٹنمکوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحصہبوکاگےئذحبرکےناکمکحدای۔
رافی  :انہدنبرسی،اوبرکبنبایعش،رمعفنبایعش،رمعفنبومیمؿ،اوباحرضازدی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اببافٹنافراگےئےنتکآدویمںیکرطػےساکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 16

راوی  :احنس بً ًنزو بً رسح مرصی ،ابوكاہز ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہابً ،نزہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

اب ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
رص ُّی أَبُو كَاصٔز ٕأَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الرس ٔح ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
َّ
َّ
ْق ّة َواح َٔس ّة
أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َ َ
ْح ًَ ًِ آ ٔل ُم َح َّن ٕس َػلی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َسل َه فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َزا َٔ َب َ َ

ادمح نب رمعف نب رسح رصمی ،اوباطرہ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رمعہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنچجةاولداعںیمآؽدمحمیکرطػےساکیاگےئذحبیک۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحرصمی،اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رمعہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینتکرکبایںاکیافٹنےکرباربوہیتںیہ؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
ینتکرکبایںاکیافٹنےکرباربوہیتںیہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 17

راوی  :محنس بً مٌنز ،محنس بً برک بزسانی ،ابً جزیخً ،لاءَ ،اسانی ،حرضت ابً ًباض

ض
اسان ٔ ُّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ُخ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَ ِرکٕ ا ِلب ُ ِر َسان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل َٗا َل ًَ َلائْ ا ِل ُ َ
ورس ب ٔ َضا َو ََل أَ ٔج ُس َصا َٓأ َ ِطتَرٔیَ َضا َٓأ َ َم َز ُظ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َتا ُظ َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ًَل َ َّی بَ َسى َ ّة َوأَىَا ُم ٔ ْ

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َیب ِ َتا ََ َس ِب ٍَ ٔط َياظ ٕٓ ََي ِذبَ َح ُضًَّ
دمحم نب رمعم ،دمحم نب رکب رباسین ،انب رججی ،اطعء ،رخااسین ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم اکی رمد احرض وہا افر رعض ایک ہک ریمے ذہم اکی افٹن ےہ افر ںیم امیل اابتعر ےس رخدی رپ فتعس راتھک وہں نکیل
افٹناتلمیہںیہنہکرخدیفں۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامایاسترکبایںرخدیرکذحبرکدف۔
رافی  :دمحمنبرمعم،دمحمنبرکبرباسین،انبرججی،اطعء،رخااسین،رضحتانبابعس
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ینتکرکبایںاکیافٹنےکرباربوہیتںیہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 18

راوی  :ابوَکیب ،محاربیً ،بسالزحيه ،سٔياٌ ثوری ،سٌيس بً مرسو ،ٚحشين بً ًلی ،زائسہ ،سٌيس بً مرسو،ٚ
ًبایہ حرضت رآٍ بً خسیخ

َح َّسثَ َيا أَبُو َُکیِبٕ َح َّسث َ َيا ا ِلن َحارٔبی َو ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه ًَ ًِ ُسِٔي َ َّ
رسو ٕ ٚو َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ
َ
اٌ الث ِور ِّٔی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َم ِ ُ
َ
ُ ٔ ُّ
رسو َٕ ًَ ًِ ًَ ٚبایَ َة بِ ًٔ رَٔٓا ًَ َة ًَ ًِ َرآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ َخسٔی ٕخ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ
ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ َزائ َٔس َة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َم ِ ُ
ور َٗ ِب َل أَ ٌِ ُت ِ٘ َش َه َٓأ َ َتاىَا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ ب ٔ ٔذی ا ِل ُحل َِي َٔ ٔة ٔم ًِ ت َٔضا َم َة َٓأ َ َػب ِ َيا إٔب ٔ َّل َوَُ َي ّنا ٓ ٌََحٔ َل ا ِل َ٘ ِو ُو َٓأَُِ َل ِي َيا ا ِل ُ٘ ُس َ
ْشة ٕ ٔم ًِ ا ِل َِ َي ٔه
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َز ب ٔ َضا َٓأ ُ َِ ٔٔ ٛئ ِت ث ُ َّه ًَ َس َل ا ِل َحز ُ َ
ور بٔ ٌَ َ َ
اوبرکبی،احمریب،دبعارلمیح ،ایفسؿوثری،دیعسنبرسمفؼ،نیسحنبیلع،زادئہ،دیعس نبرسمفؼ ،ابعہیرضحتراعفنبدخجی
رفامےتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت۔بجمہاہتہمےکذفاہفیلحلںیمےچنہپوتںیمہ(تمینغںیم)تہب
ےسافٹن افررکبایںںیلموتولوگںےندلجیےساکؾایل افرمیسقت ےسلبق یہاہڈنایں ڑچاھدںی۔اسےکدعب روسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح رپ اہڈنایں اٹل دی ںیئگ (ویکہکن میسقت ےس لبق

تمینغ اک امؽ اامعتسؽ رکان درتس ںیہن) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (امؽ تمینغ یک میسقت ںیم) افٹن وک دس رکبویں ےک
رباربراھک۔
رافی  :اوبرکبی ،احمریب ،دبعارلمیح ،ایفسؿ وثری ،دیعس نبرسمفؼ ،نیسح نب یلع ،زادئہ ،دیعس نبرسمفؼ ،ابعہی رضحت راعف
نبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکاسناجونررقابینےکےیلاکیفےہ؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
وکاسناجونررقابینےکےیلاکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 19

راوی  :محنس بً رمح ،ليث بً سٌس ،یزیس بً ابی حبيب ،ابی خير ،حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىي

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َدي ِر ٔ ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّي أَ ٌَّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ یَز ٔ َ

َّ
َّ
َک ُظ ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه أَ ًِ َلا ُظ َُ َي ّنا َٓ َ٘ َش َن َضا ًَل َی أَ ِػ َحابٔطٔ َؿ َحا َیا ٓ ََبق ٔ َی ًَتُو ْز َٓ َذ َ َ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َؿ ِّح بٔطٔ أَى ِ َت

دمحم نب رحم ،ثیل نب دعس ،سیدی نب ایب بیبح ،ایب ریخ ،رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اؿ وک رکبایں دںی۔ اوہنں ےن رقابین ےک ےیل اےنپ اسویھتں ںیم میسقت رک دںی۔ اکی اکی اسہل ہچب ابیق راہ وت اوہنں ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذرکایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسیکرقابینمترکول۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،ایبریخ،رضحتہبقعنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
وکاسناجونررقابینےکےیلاکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 20

یحٌي ،حرضت بَلل رضي اهَّلل ًيہ
راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی ،اىص بً ًياق ،محنس بً ابی ٰ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا أَى َ ُص بِ ًُ ً َٔياقٕ َح َّسثَىٔي ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔی َی ِحٌَي َم ِوی َی اْلِ َ ِس َلنٔيِّي َن ًَ ًِ
يضا أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َی ُحو ُز ا ِل َح َذ َُ ٔم ًِ َّ
الـأ ِ ٌٔ
أ ُ ِّمطٔ َٗال َِت َح َّسثَ ِتىٔي أ ُ ُّو ب ٔ ََل ٕل ب ٔ ِي ُت ص ََٔل ٕل ًَ ًِ أَب ٔ َ
أ ُ ِؿ ٔح َّي ّة
دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،اسننبایعض،دمحمنبایبٰییحی،رضحتالبؽریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامای ھامہےکڑیھبیکرقابیناجزئےہ۔(رشبہکیطا انوم ااتزہوہہکاسؽرھباکولعمؾوہ)۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،اسننبایعض،دمحمنبایبٰییحی،رضحتالبؽریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
وکاسناجونررقابینےکےیلاکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 21

یحٌيً ،بسالززا ،ٚثوریً ،اػه بً حرضت کليب
راوی  :محنس بً ٰ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَىِبأَىَا َّ
اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُج ٕل ٔم ًِ
الث ِور ُّٔی ًَ ًِ ًَ ٔ
َ

اب َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُي َ٘ا ُل َل ُط ُم َحا ٔط ٍْ ٔم ًِ بَىٔي ُسل َِي ٕه ٓ ٌََزَّ ِت ا ِل َِ َي ُه َٓأ َ َم َز ُم َياز ٔ ّیا َٓ َيا َزی أَ ٌَّ
أَ ِػ َح ٔ
اٌ َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ا ِل َح َذ ََ یُوفٔی ٔم َّنا تُوفٔی ٔم ِيطُ َّ
الثي ٔ َّي ُة
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،وثری ،اعمص نب رضحت بیلک رفامےت ںیہ ہک مہ ونب میلس ےک اکی احصیب روسؽ نج اک انؾ اجمعش اھت ،ےک
اسھتےھتہکرکبایںمک وہںیئگوتاؿےکمکحےساکی اصبحےناالعؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایرکےتےھت
ہکھچکامہاکڑیھباکیاسؽےکرکبےیکہگجاکیفوہاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،وثری،اعمصنبرضحتبیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
وکاسناجونررقابینےکےیلاکیفےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 22

راوی  :ہاروٌ بً حياًٌ ،بسالزحنً بً ًبساهَّلل زہير ،ابی زبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل ًيہ

َّاٌ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَى ِ َبأَىَا ُزصَي ِ ْر ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا َص ُ
ارو ٌُ بِ ًُ َحي َ
َّ
َّ
َّ
رس ًَ َل ِيِ ُٜه َٓ َت ِذبَ ُحوا َج َذ ًَ ّة ٔم ًِ َّ
الـأ ِ ٌٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل َت ِذبَ ُحوا إَٔل ُم ٔش َّي ّة إَٔل أَ ٌِ َي ٌِ ُ َ
اہرفؿ نب ایحؿ ،دبعارلنمح نب دبعاہلل زریہ ،ایب زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایدفربساکاجونرذحبایکرکف،االہیہکںیہمتیگنتوہوت ھامہاکڑیھبذحبرک ےتکوہ۔
رافی  :اہرفؿنبایحؿ،دبعارلنمحنبدبعاہللزریہ،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکاجونریکرقابینرکمفہےہ؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
سکاجونریکرقابینرکمفہےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 23

راوی  :محنسبً ػباح ،ابوبرک بً ًياغ ،ابواسح ،ٙشیح بً نٌناٌ ،سيسىا حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

شیِحٔ بِ ًٔ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
غ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ُ ًِ ًَ ٙ
َ َٗا َئ أَ ِو َج ِس ًَا َئ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ي َُـ َّهی ب ٔ ُن َ٘ابَ َل ٕة أَ ِو ُم َسابَ َزة ٕأَ ِو َ ِ
ش َٗا َئ أَ ِو َ ِ

دمحمنب ابصح ،اوبرکب نب ایعش ،اوب ااحسؼ  ،رشحی نب امعنؿ ،دیسان رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناےسیاجونریکرقابینےسعنمرفامایسجاکاکؿآےگےسایےھچیپےساٹھپوہاوہایاسےکاکؿںیموسراخوہایاساکوکیئ
اکیوضعایبساعضاأءےٹکوہےئوہں۔
رافی  :دمحمنبابصح،اوبرکبنبایعش،اوبا،قح،رشحینبامعنؿ،دیسانرضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
سکاجونریکرقابینرکمفہےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 24

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،سٔياٌ بً ًيييہ  ،سلنہ بً ٛہيل ،ححيہ بً ًسی ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ حُ َح َّي َة بِ ًٔ ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ْش َٖ ا ِل ٌَي ِ َن َواْلِ ُذُ ٌَ
َٗا َل أَ َم َزىَا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َن ِش َت ِ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ایفسؿ نب ہنییع  ،ہملس نب کہتل ،چختہ نب دعی ،رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ (رقابین ےک اجونر یک) آا ھ افر اکؿ  رر ےس دک ےنھ اک مکح دای۔ (اتہک ا نانیؿ وہ ہک ہی بس اعضاأء
الستمںیہ)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿنبہنییع،ہملسنبکہتل،چختہنبدعی،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
سکاجونریکرقابینرکمفہےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 25

یحٌي بً سٌيس ،محنس بً جٌرفً ،بسالزحنً ،ابوزاؤز ،ابً ابی ًسی ،ابووليس ،طٌبہ ،سلامیٌ
راوی  :محنس بً بظارٰ ،
بً ًبسالزحنً ،حرضت ًبيس بً ٓيروز

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َو ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ َوأَبُو َزا ُو َز َوابِ ًُ أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َوأَبُو
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب
ا ِل َولٔي ٔس َٗالُوا َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َسنٔ ٌِ ُت ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًَ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُب َ ِي َس بِ ًَ َٓيِرُ َوز َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ِلب َ َرا ٔ

َک َظ أَ ِو ى َ َهی ًَ ِي ُط َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ اْلِ َ َؿاؤ ِّی َٓ َ٘ا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح ِّسثِىٔي ب ٔ َنا َ ٔ

َّ
يـ ُة ا ِل َبي ِّ ُن َم َز ُؿ َضا
ِرص ٔم ًِ یَ ٔسظ ٔ أَ ِربَ ٍْ ََل تُ ِحز ٔ ُئ فٔی اْلِ َ َؿاؤ ِّی ا ِل ٌَ ِو َرا ُئ ا ِل َبي ِّ ُن ًَ َو ُر َصا َوا ِل َنز ٔ َ
َو َسل َه َص ََ ٜذا ب ٔ َي ٔسظ ٔ َویَسٔی أَٗ َ ُ

َّ
َکص َِت ٔم ِي ُط ٓ ََس ًِ ُط َوَلَ
وٌ َن ِ٘ ْؽ فٔی اْلِ ُذُ ٌٔ َٗا َل ٓ ََنا َ ٔ
َک ُظ أَ ٌِ یََ ُٜ
َوا ِل ٌَ ِز َجا ُئ ا ِل َبي ِّ ُن هَ ِل ٌُ َضا َوا ِل َٔ ٜشي َرةُ الًٔي َلَ تُ ِيقٔی َٗا َل َٓإٔنِّی أَ ِ َ
تُ َ ِّ
ْح ِم ُط ًَل َی أَ َح ٕس

دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبرفعج،دبعارلنمح،اوبداؤد،انبایبدعی،اوبفدیل،ہبعش،امیلسؿنبدبعارلنمح،رضحتدیبعنب

ریففزےتہکںیہہکںیمےنرضحترباءنباعزبےسرعضایکہکوجرقابینروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرکمفہایونممعرقار
ے
دی ،ےھجم اس ےک قلعتم ئاتی۔ رفامای ہکروسؽ اہلل یلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےن اس رطح اےنپاہھت ےس ااشرہ رک ےک رفامای افر ریما
اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دتس کرارک ےس وھچ ا ےہ  ،ہک اچر اجونرفں یک رقابین درتس ںیہن اکی اکان ،سج اک اکان نپ
اظرہوہ۔دفرساامیبر،سجیکامیبرفاحضوہ۔رسیتاڑگنلاسجاکڑگنلانپاظرہوہ۔وچاھت،ا اندالبہکاسیکڈہویںںیموگداہنراہوہ۔دیبع
ےناہکہکںیماکؿںیمبیعوکیھبدنسپںیہنرکات۔رفامایوجںیہمتدنسپہنوہوھچڑدفنکیلدفرسفںرپرحاؾتمرکف۔
رافی  :دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبرفعج،دبعارلنمح،اوبداؤد،انبایبدعی،اوبفدیل،ہبعش،امیلسؿنبدبعارلنمح،رضحت
دیبعنبریففز
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
سکاجونریکرقابینرکمفہےہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 26

راوی  :حنيس بً مشٌسہ ،خالس بً حارث ،سٌيسٗ ،تازہ ،جزی بً کليب ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

ََک أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ُج َز َّی بِ ًَ کُل َِيبٕ
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
ٔيس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة أَى َّ ُط ذ َ َ
َ
َّ
َّ
ْق ٌٔ َواْلِ ُذُ ٌٔ
یُ َح ِّس ُث أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًَل ٔ ًّيا یُ َح ِّس ُث أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ى َ َهی أَ ٌِ ي َُـ َّهی بٔأ ًِ َـ ٔب ا ِل َ ِ
دیمح نب دعسمہ ،اخدل نب احرث ،دیعس ،اتقدہ ،رجی نب بیلک ،رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہایبؿ رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنگنیسوٹےٹافراکؿےٹکاجونریکرقابینےسعنمرفامای۔(ینعیرقابینلمکماعضاأءفاےلاجونریکیکاجےئ)۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،رجینببیلک،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حیحصاسملاجونررقابینےکےیلرخدیارھپرخدیارےکاپسآےنےکدعباجونرںیموکیئبیعدیپاوہایگ
ابب  :رقابیناکایبؿ
حیحصاسملاجونررقابینےکےیلرخدیارھپرخدیارےکاپسآےنےکدعباجونرںیموکیئبیعدیپاوہایگ

جلس  :جلس سوو

حسیث 27

یحٌي  ،محنس بً ًبسالنلک ابوبرکً ،بسالززا ،ٚثوری ،جابز بً یزیس ،محنس بً ْقهہ انؼاری ،حرضت
راوی  :محنس بً ٰ
ابوسٌيس خسری

یس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک أَبُو بَ ِرکٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ًِ ًَ ٚال َّث ِور ِّٔی ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َیز ٔ َ
َ
اب ِّ
الذئ ِ ُب ٔم ًِ أَ ِل َيتٔطٔ أَ ِو أُذُىٔطٔ
ْقهَ َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل ابِ َت ٌِ َيا َِ ٛب ّظا نُ َـهِّی بٔطٔ َٓأ َػ َ
ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َ َ
ٓ ََشأ َ ِل َيا ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َزى َا أَ ٌِ نُ َـه ِّ َی بٔطٔ
دمحمنبٰییحی،دمحمنبدبعاکلمل اوبرکب،دبعارلزاؼ،وثری،اجربنبسیدی،دمحمنبرقہظااصنری،رضحتاوبدیعسدخریرفامےتںیہہک
مہےنرقابینےک ےیلاکیڈنیماھ رخدیا۔ رھپڑیھبایاس ےکاکؿافررسنی ںیم ےس اھکایگوت مہ ےنیبن یلصاہلل ہیلع فآہلفملسےس
درایتفایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہایسیکرقابیناکمکحدای۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دمحمنبدبعاکلملاوبرکب،دبعارلزاؼ،وثری،اجربنبسیدی،دمحمنبرقہظااصنری،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرھگاےنیکرطػےساکیرکبییکرقابین
ابب  :رقابیناکایبؿ
اکیرھگاےنیکرطػےساکیرکبییکرقابین

جلس  :جلس سوو

حسیث 28

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،ابً ابی ٓسیک ،ؿحاک بً ًثناًٌ ،بارہ بً ًبساهَّلل بً ػياز ،حرضت ًلاء بً يشار

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک َح َّسثَىٔي َّ
اٌ ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َػيَّاز ٕ
الـحَّا ُک بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َ
ٕ کَاى َ ِت َّ
الـ َحایَا ٓ ٔيِ ُٜه ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
وب اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َِ ٛي َ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر َٗا َل َسأ ِل ُت أَبَا أَ ُّی َ
ل فٔی ًَ ِض ٔس ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُـهِّی ب ٔ َّ
وٌ ث ُ َّه
اٌ ال َّز ُج ُ
وٌ َویُ ِلٌ ُٔن َ
الظاة ٔ ًَ ِي ُط َو ًَ ًِ أَصِ ٔل بَ ِيت ٔطٔ ٓ ََيأِکُلُ َ
َو َس َّل َه َٗا َل ک َ َ

اض ٓ ََؼ َار ََ ٛنا َت َزی
َت َباهَی ال َّي ُ

دبعارلنمحنباربامیہ،انبایبدفکی،احضکنبامثعؿ،ابعرہنبدبعاہللنبایصد،رضحتاطعءنباسیررفامےتںیہہکںیمرضحت
اوباویب ااصنری ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع کرارک ںیم رقابین ےسیک وہیت ؟یھ؟ رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکدہعکرارکںیمرمداکیرکبیاینپرطػےسافراےنپرھگفاولںیکرطػےسرقابینرکاتاھت۔رھپفہوخدیھباھکےتافر
دفرسفںوکیھبالھکےترھپولگرخفرکےنےگلافرابیکاحتلوتمتدھکییہرےہوہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،انبایبدفکی،احضکنبامثعؿ،ابعرہنبدبعاہللنبایصد،رضحتاطعءنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اکیرھگاےنیکرطػےساکیرکبییکرقابین

جلس  :جلس سوو

حسیث 29

یحٌيً ،بسالززا ،ٚسٔياٌ ثوری ،بياٌ،
راوی  :اسح ٙبً ميؼورً ،بسالزحنً بً مہسی ،محنس بً یوسٕ ،محنس بً ٰ
طٌيي ،حرضت ابورسیحہ

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر أَى ِ َبأَىَا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٕ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
ٔی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ یُو ُس َ

اٌ َّ
الث ِور ِّٔی ًَ ًِ بَ َيا ٌٕ ًَ ًِ َّ
ئ َب ٌِ َس َما ًَل ٔ ِن ُت
رسی َح َة َٗا َل َح َن َلىٔي أَصِلٔی ًَل َی ا ِل َحَٔا ٔ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ أَبٔی َ ٔ
الز ََّّزا َٔ ٚجنٔي ٌّا ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
الظاة ٔ َو َّ
وٌ ب ٔ َّ
الظا َتي ِ ٔن َو ِاْ ٌَ یُ َب ِّدلُ َيا ٔجي َراى ُ َيا
اٌ أَصِ ُ
ل ا ِلب َ ِيتٔ ي َُـ ُّح َ
لش َّيةٔ ک َ َ
ٔم ًِ ا ُّ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح نب دہمی ،دمحم نب ویفس ،دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ وثری ،ایبؿ ،یبعش ،رضحت اوبرسہحی ےتہک
ںیہ ہک ریمے الہ اخہن ےن ےھجم تقفش رپ ااھبرا ہکبج ںیم تنس رپ اعلم اھت۔ ےلہپ رھگ فاےل اکی دف رکبویں یک رقابین رکےت ےھت افر
ابںیمہامہرےڑپفیسلیخبےتہکںیہ(اسابترپہکمہرصػاکیدفرکبایںرقابؿرکںی)
رافی  :ا،قح نب وصنمر ،دبعارلنمح نب دہمی ،دمحم نب ویفس ،دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ وثری ،ایبؿ ،یبعش ،رضحت
اوبرسہحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاکرقابینرکےناکارادہوہوتفہذیاہجحلےکےلہپدسدؿابؽافراننخہنرتکفاےئ
ابب  :رقابیناکایبؿ
سجاکرقابینرکےناکارادہوہوتفہذیاہجحلےکےلہپدسدؿابؽافراننخہنرتکفاےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 30

راوی  :ہاروٌ بً ًبساهَّلل ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بسالزحنً بً حنيس بً ًبسالزحنً بً ًوٖ ،سٌيس بً مشيب ،حرضت او
سلنہ رضي اهَّلل ًيہا

ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َح َّنا ُل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ حُ َن ِيسٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ْش َوأَ َرا َز أَ َح ُس ُِ ٛه أَ ٌِ ي َُـه ِّ َی ٓ َََل
ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ َذا َز َخ َل ا ِل ٌَ ِ ُ

ْشظ ٔ َط ِيئّا
َی َن َّص ٔم ًِ َط ٌَزٔظ ٔ َو ََل َب َ ٔ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ،دیعس نب بیسم ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع

ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجذیاہجحلےکےلہپدسدؿوہںافرمتںیمےسیسکاکرقابیناکارادہوہوتفہ
اےنپابؽافردبؿںیمےسھچکیھبہنےل۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ،دیعس نب بیسم ،رضحت اؾ ہملس ریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
سجاکرقابینرکےناکارادہوہوتفہذیاہجحلےکےلہپدسدؿابؽافراننخہنرتکفاےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 31

یحٌي بً ٛثير،
راوی  :حاته بً برک ؿيي ،ابوًنزو ،محنس بً برک بزسانی ،محنس بً سٌيس بً یزیس بً ابزاہيه ،ابوٗتيبہٰ ،
طٌبہ ،مالک بً اىصً ،نزو بً مشله ،سٌيس بً مشيب ،حرضت او سلنہ رضي اهَّلل ًيہا

َح َّسثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ بَ ِرکٕ َّ
یس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه
الـي ُِّّي أَبُو ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَ ِرکٕ ا ِلبُرِ َسان ٔ ُّی ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َو َی ِحٌَي بِ ًُ َٛثٔير ٕ َٗا ُلوا َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب
ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َرأَی ٔم ِيِ ُٜه ص ََٔل َل ذٔی ا ِل ٔح َّحةٔ َٓأ َ َرا َز أَ ٌِ ي َُـه ِّ َی ٓ َََل

ْقبًََّ َل ُط َط ٌَ ّزا َو ََل ُه ِ ّرفا
َي ِ َ
احمت نب رکب یبض ،اوبرمعف ،دمحم نب رکب رباسین ،دمحم نب دیعس نب سیدی نب اربامیہ ،اوب ،ہبیٰ ،ییحی نب ریثک ،ہبعش ،امکل نب اسن ،رمعف نب
ملسم،دیعسنببیسم،رضحتاؾہملسریضاہللاہنعایبؿرفامیتںیہہکاہللےکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمت
ںیم ےس وجیھبذیاہجحل اکاچدن دےھکی افراس اک رقابین رکےن ارادہوہوت فہ اےنپابؽ افراننخ ہنااترے۔(ینعی مکیذیاہجحل ےسوبتق
رقابینکتاؿزیچفںےساانتجبرکے۔رقابینےکدعبابؽوٹکاےلافراننخرتکفاےل)۔
رافی  :احمت نبرکب یبض ،اوبرمعف ،دمحم نب رکب رباسین ،دمحم نب دیعس نب سیدی نب اربامیہ ،اوب ،ہبیٰ ،ییحی نب ریثک ،ہبعش ،امکل نب اسن،

رمعفنبملسم،دیعسنببیسم،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزدیعےسلبقرقابینذحبرکانونممعےہ
ابب  :رقابیناکایبؿ
امنزدیعےسلبقرقابینذحبرکانونممعےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 32

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًليہ ،ایوب ،محنس بً سيریً ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

یً ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُج َّل
وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ أَ ُّی َ
ٔيس
َذبَحَ یَ ِو َو ال َّي ِ ٔ
ْح َي ٌِىٔي َٗ ِب َل الؼَّ ََلة َٔٓأ َ َم َز ُظ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ُيٌ َ
امثعؿ نبایبہبیش،اامسلیع نبہیلع،اویب،دمحم نبریسنی ،رضحتاسن نبامکلریض اہللہنع ےسرفاتی ےہہک اکی رمدےن رح
ےکدؿامنزدیعےسلبقرقابیناکاجونرذحبرکدایوتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسدفابرہرقابینرکےناکارمرفامای۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،اویب،دمحمنبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
امنزدیعےسلبقرقابینذحبرکانونممعےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 33

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہ ،اسوز بً ٗيص ،جيسب حرضت جيسب بحلی

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔابِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ُج ِي ُس ٕب ا ِل َب َحل ٔ ِّی أَىَّطُ َسنٔ ٌَطُ َي ُ٘و ُل َطض ٔ ِس ُت
اٌ َذبَحَ
اض َٗ ِب َل الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ک َ َ
اْلِ َ ِؿ َهی َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََذبَحَ أُى َ ْ
اس ٔه اهَّللٔ
ٔم ِيِ ُٜه َٗ ِب َل الؼَّ ََلة ٔ َٓ ِل ُيٌ ِٔس أ ُ ِؿ ٔح َّي َتطُ َو َم ًِ ََل َٓل َِي ِذبَحِ ًَل َی ِ
اشہؾ نب امعر ،ایفس ؿ نب ہنییع ،اوسد نب ،سی ،بدنب رضحت بدنب  یلج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیع رقابؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےکاسھت ادایک افر ھچک ولوگں ےن امنزدیع ےسلبق یہ اجونر ذحب رک دای وت یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای متںیم ےس سج
ےنیھبامنزےسلبقاجونرذحبایکےہفہدفابرہرقابینرکےافرسجےنذحبںیہنایکوتفہاہللاکانؾےلرکذحبرکے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،اوسدنب،سی،بدنبرضحتبدنب یلج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
امنزدیعےسلبقرقابینذحبرکانونممعےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 34

یحٌي بً سٌيسً ،باز بً تنيه ،حرضت ًوینز بً اطْق
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوخالس احنزٰ ،

ْق أَى َّ ُط
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَبَّاز ٔ بِ ًٔ َتنٔ ٕيه ًَ ًِ ًُ َویِنٔز ٔبِ ًٔ أَ ِط َ َ
ک
َک ُظ لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل أًَ ِٔس أ ُ ِؿ ٔح َّي َت َ
َذبَحَ َٗ ِب َل الؼَّ ََلة ٔٓ ََذ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباخدل ارمحٰ ،ییحی نب دیعس ،ابعد نب ،میم ،رضحت وع رم نب ا رق ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن امنز دیع ےس لبق
اجونرذحبرکدایرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذرکایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفابرہرقابینرکف۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمحٰ،ییحینبدیعس،ابعدنب،میم،رضحتوع رمنبا رق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
امنزدیعےسلبقرقابینذحبرکانونممعےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 35

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساَلًلی ،خالسحذاء ،ابی َٗلبہ ،ابی زیس ،ابوبرکً ،بساَلًلیً ،نزو بً بحساٌ ،ابی زیس،
ابوموسي ًبسالؼنس بً ًبسالوارث  ،خالسحذاء ،ابی َٗلبہً ،نزو بً بحساٌ ،حرضت ابوزیس انؼاری
محنس بً مثىي،
ٰ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ًَ ًِ أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ أَبٔی َزیِ ٕس َٗا َل أَبُو بَ ِرکٕ َو َٗا َل َُيِرُ
وسي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الؼَّ َنسٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس
ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ب ُ ِح َس َ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی َزیِ ٕس ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي أَبُو ُم َ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی َزیِ ٕس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َل َمزَّ َر ُسو ُل اهَّللٔ
ا ِل َوار ٔٔث َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
ئ ًَ ًِ أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ب ُ ِح َس َ

َُخ َد إٔل َِيطٔ َر ُج ْل ٔم َّيا َٓ َ٘ا َل
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َسارٕ ٔم ًِ ُزورٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََو َج َس رٔیحَ ُٗ َتا ٕر َٓ َ٘ا َل َم ًِ َص َذا َّال ٔذی َذبَحَ ٓ َ َ
ٔيس َٓ َ٘ا َل َلَ َواهَّللٔ َّال ٔذی َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ص َُو َما ً ٔ ِيسٔی
أَىَا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َذبَ ِح ُت َٗ ِب َل أَ ٌِ أ ُ َػل َِّی ْٔلُكٌِ َٔه أَصِلٔی َو ٔجي َرانٔی َٓأ َ َم َز ُظ أَ ٌِ يٌُ َ
إ ٔ ََّل َج َذ َْ أَ ِو َح َن ْل ٔم ًِ َّ
الـأ ِ ٌٔ َٗا َل اذِبَ ِح َضا َول ًَِ تُ ِحز ٔ َئ َج َذ ًَ ْة ًَ ًِ أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،اخدلذحاء ،ایب القہب ،ایب زدی ،اوبرکب ،دبعاالیلع ،رمعف نب دجباؿ ،ایب زدی ،دمحم نب ینثم ،اوب ومٰیس
دبعادمصلنبدبعاولارث ،اخدلذحاء،ایبالقہب،رمعفنب دجباؿ،رضحتاوبزدیااصنریرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسااصنرےکاکیرھگےکرقبیےسزگرےوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوگتشےننھبیکوخوبشوسحمسوہیئ۔رفامایسکےن
رقابین ذحب رک یل؟ وت اکی ااصنری ابرہآےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ںیم ےن ،افر امنز ےس لبق اس
ےیل ذحب ایک ہک رھگ فاولں افر ڑپفویسں وک الھکؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دفابرہ رقابین رکےن اک ارم رفامای وت اس ےن
رعضایکایساہلل یکمسق!سجےکالعفہوکیئدوبعدںیہن۔ریمےاپسرصػڑیھباکہچبےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد

رفامایمتاےسیہذحبرکولافراہمترےدعبہییسکافرےکےیلاکیفہنوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،اخدلذحاء،ایبالقہب،ایبزدی،اوبرکب،دبعاالیلع،رمعفنبدجباؿ،ایبزدی،دمحمنبینثم،اوبومٰیس
دبعادمصلنبدبعاولارث،اخدلذحاء،ایبالقہب،رمعفنبدجباؿ،رضحتاوبزدیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپرقابیناےنپاہھتےسذحبرکان
ابب  :رقابیناکایبؿ
اینپرقابیناےنپاہھتےسذحبرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 36

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

رف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َسنٔ ٌِ ُت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َل َ٘ ِس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِذبَحُ أ ُ ِؿ ٔح َّي َت ُط ب ٔ َي ٔسظ ٔ َوا ٔؿ ٌّا َٗ َس َم ُط ًَل َی ٔػَٔاح َٔضا
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکالبہبشںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکداھکیہکاینپرقابیناےنپاہوھتںےسذحبرکرےہںیہ۔اس(اجونر)ےکولہپرپاپؤںرھکرک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ

اینپرقابیناےنپاہھتےسذحبرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 37

راوی  :ہظاو بً ًنارً ،بسالزحنً بً موذٌ رسول حرضت سٌس رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ُم َؤ ِّذ ٌٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َّ
َّ
َر ٔ
ی ٙبَىٔي ز َُریِ ٕٙ
ٖ الزُّ َٗا ٔٔ َ ٚ
َر ٔ
َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔأَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َذبَحَ أ ُ ِؿ ٔح َّي َت ُط ً ٔ ِي َس َ َ

رفة ٕ
ب ٔ َي ٔسظ ٔبٔظَ ِ َ

اشہؾ نب امعر ،دبعارلنمح نب ومذؿ روسؽ رضحت دعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ینب
زرقیےکراہتسںیمیلگےکانکرےاینپرقابین،اےنپاہوھتںےسرھچیےسذحبیک۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعارلنمحنبومذؿروسؽرضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینیکاھکولںاکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابینیکاھکولںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 38

ليلی ،حرضت ًلی
راوی  :محنس بً مٌنز ،محنس بً برک بزسانی ،ابً جزیخ ،حشً بً مشله ،محاہسً ،بسالزحنً بً ابی ٰ
َکو اهَّلل وجہہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ٌِ َنز ٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَ ِرکٕ ا ِلب ُ ِر َسان ٔ ُّی أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه أَ ٌَّ ُم َحاص ّٔسا أَ ِخب َ َر ُظ

أَ ٌَّ ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ أَبٔی ل َِيل َی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌَّ ًَل ٔ َّی بِ ًَ أَبٔی كَالٔبٕ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َم َز ُظ أَ ٌِ َي ِ٘ ٔش َه
ب ُ ِسى َ ُط ک ُ َّل َضا ُل ُحو َم َضا َو ُج ُلو َز َصا َو ٔج ََلل ََضا لٔل َِن َشأٛي ٔن
دمحم نب رمعم ،دمحم نب رکب رباسین ،انب رججی ،نسح نب ملسم ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل ،رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک
روسؽ ا ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اینپ رقابین اک وگتش ،اھکںیل افر وھجںیل (فریغہ) بس ےک بس اسمنیک ںیم میسقت
رکےناکارمرفامای۔
رافی  :دمحمنبرمعم،دمحمنبرکبرباسین،انبرججی،نسحنبملسم،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبٰیلیل،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابوینںاکوگتشاھکان
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابوینںاکوگتشاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 39

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہ ،جٌرف بً محنس ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل

رف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َم َز ٔم ًِ کُلِّ َجزُورٕ ب ٔ َب ِـ ٌَ ٕة َٓ ُح ٌٔل َِت فٔی ٗ ٔ ِس ٕر َٓأَکَلُوا ٔم ًِ َّ
الل ِح ٔه َو َح َش ِوا ٔم ًِ ا ِل َن َز ٔٚ
اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدای
وترقابینےکرہافٹنےسوگتشاکاکیاپرہچےلرکڈنہایںیمڈاؽدایایگ۔بسوگتشاھکایافروشرہبایپ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،رفعجنبدمحم،رضحتاجربنبدبعاہلل

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

رقابوینںاکوگتشعمجرکان
ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابوینںاکوگتشعمجرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 40

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،سٔياًٌ ،بسالزحنً بً یابص ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ

اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَاب ٔ ٕص ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت إٔى َّ َنا ى َ َهی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ض ث ُ َّه َر َّخ َؽ ٓ َٔيضا
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ لُ ُحوو ٔاْلِ َ َؿاؤ ِّی ل ٔ َح ِض ٔس ال َّيا ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحنبایصب،دیسہ اعہشئدصہقیرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقابین
اک وگتش عمج رکےنیل ےس اس ےیل عنم رفامای اھت ہک ولگ اتحمج ےھت دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک ااجزت رفام دی
؟یھ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،دبعارلنمحنبایصب،دیسہاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رقابوینںاکوگتشعمجرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 41

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساَلًلی ،خالسحذاء ،ابی مليح ،حرضت ىبيظہ رضي اهَّلل ًيہ

ئ ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َنل ٔيحٔ ًَ ًِ ىُب َ ِيظَ َة أَ ٌَّ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َوا
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُِ ٛي ُت ى َ َض ِي ُتِ ُٜه ًَ ًِ لُ ُحوو ٔاْلِ َ َؿاؤ ِّی ٓ َِو َ ٚث َ ََلثَ ٔة أَیَّاو ٕ َٓکُلُوا َوا َّز ٔ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاالیلع ،اخدلذحاء ،ایب حیلم ،رضحت نتنُہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایںیمںیہمتنیتویؾےسزایدہرقابوینںےکوگتشرےنھکےسعنمایکاھت۔وساباھکایلرکفافرعمجیھبرک ےتکوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،اخدلذحاء،ایبحیلم،رضحتنتنُہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعاگہںیمذحبرکان
ابب  :رقابیناکایبؿ
دیعاگہںیمذحبرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 42

راوی  :محنسبً بظار ،ابوبرک بً حيفی ،اسامہ بً زیس ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ ا ِل َح َيف ُّٔی َح َّسثَ َيا أ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ

اٌ َی ِذبَحُ بٔا ِل ُن َؼلَّی
َو َس َّل َه أَى َّ ُط ک َ َ

دمحمنب اشبر ،اوبرکب نب یفنح ،ااسہم نب زدی ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رقابیندیعاگہںیمذحبرکےتےھت۔(دیعاگہرہشےسابرہ؟یھ)
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکبنبیفنح،ااسہمنبزدی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع

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

ہقیقعاکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 43

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بيساهَّلل بً ابی یزیس ،سباَ بً ثابت ،حرضت او َکز رضي
اهَّلل ًيہا

یس ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوصٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َکزٕ َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ًَ ًِ ا ِل ُِ ََلو ٔ َطا َتا ٌٔ ُم َتکَآٔئَ َتا ٌٔ َو ًَ ًِ
س َٔبا َٔ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أ ُ ِّو ُ ِ
ا ِل َحارٔیَ ٔة َطا ْة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،دیبع اہلل نب ایب سیدی ،ابسع نب اثتب ،رضحت اؾ رکز ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک
ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہی رفامےتانسہکڑلےکیکرطػےسدفرکبایںاکیفںیہافرڑلیکیکرطػےساکیرکبیاکیف
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبسیدی،ابسعنباثتب،رضحتاؾرکزریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 44

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌ ،حناز بً سلنہً ،بساهَّلل بً ًثناٌ بً خثيه ،یوسٕ بً ماٍک ،حٔؼہ بيت
ًبسالزحنً ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

ٕ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة أَ ِخب َ َرىَا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه ًَ ًِ یُو ُس َ
ک ًَ ًِ َحٔ َِؼ َة ب ٔ ِيتٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت أَ َم َزىَا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َن ٌُ َّ ًِ ًَ ٙا ِل ُِ ََلو ٔ
َما َص َ
َطا َتي ِ ٔن َو ًَ ًِ ا ِل َحارٔ َی ٔة َطا ّة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،ویفس نب امکھ ،ہصفح تنب دبعارلنمح ،دیسہ اعہشئ دصہقی
ریضاہلل اہنعایبؿرفامیتںیہہکاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہڑلےکیکرطػےس(ابیتر )ب)دفرکبویںافرڑلیک
یکرطػےساکیرکبےےکہقیقعاکارمرفامای۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،ویفس نب امکھ ،ہصفح تنب دبعارلنمح ،دیسہ اعہشئ
دصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 45

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،ہظاو بً حشاٌ ،حٔؼہ بيت سيریً ،حرضت سلامیٌ بً ًامز رضي اهَّلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ
اٌ ًَ ًِ َح ِٔ َؼ َة ب ٔ ِيتٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یً ًَ ًِ َسل َِن َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َح َّش َ
ًَا ٔمز ٕأَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ َم ٍَ ا ِل ُِ ََلو ٔ ًَ٘ٔي َ٘ ّة َٓأَصِزٔي ُ٘وا ًَ ِي ُط َز ّما َوأَ ٔم ُيلوا ًَ ِي ُط اْلِ َذَی

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ نب اسحؿ ،ہصفح تنب ریسنی ،رضحت امیلسؿ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ڑلےک ےک اسھت ہقیقع ےہ ذٰہلا اس یک رطػ ےس وخؿ اہبؤ افر اس ےس
اجنتسوکدفررکف۔(ینعیاسوتںیرفزاوکساپکرکاناچےیہافراسےکابؽڈنمفاد ےناچںیئہ)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾنباسحؿ،ہصفحتنبریسنی،رضحتامیلسؿنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ہقیقعاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 46

راوی  :ہظاو بً ًنار ،طٌيب بً اسح ،ٙسٌيس بً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،حشً ،حرضت سنزہ رضي اهَّلل ًيہ

رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َس ُن َز َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ُط ٌَ ِي ُب بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ أَبٔی َ ُ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ک ُ ُّل ُ ََُلو ٕ ُم ِز َت َض ًْ بٔ ٌَ٘ٔي َ٘تٔطٔ تُ ِذبَحُ ًَ ِي ُط َی ِو َو َّ
الشاب ٔ ٍٔ َویُ ِح َل َُ ٙرأِ ُس ُط َوي َُش َّیم
اشہؾنبامعر،بیعشنبااحسؼ،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،نسح،رضحترمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای رہ ڑلاک اےنپ ہقیقع(ےک وعض) ںیم رگفی راھک وہا ےہ افر اسوتںی رفز
اسیکرطػےسہقیقعذحبایکاجےئافررسومڈنااجےئافراساکانؾراھکاجےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،بیعشنبا،قح،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،نسح،رضحترمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ

ہقیقعاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 47

راوی  :يٌ٘وب بً حنيسبً کاسبً ،بساهَّلل بً وہبً ،نزو بً حارث ،ایوب بً موسي ،حرضت یزیس بً ًبسالنزنی رضي اهَّلل
ًيہ

وسي أَى َّ ُط َح َّسثَ ُط
وب بِ ًٔ ُم َ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ًُ حُ َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَىٔي ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ أَ ُّی َ
یس بِ ًَ ًَ ِب ٕس ا ِل ُنزَن ٔ َّی َح َّسث َ ُط أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ي ٌَُ ُّ ًِ ًَ ٙا ِل ُِ ََلو ٔ َو ََل یُ َن ُّص َرأِ ُس ُط ب ٔ َسو ٕ
أَ ٌَّ َیز ٔ َ
وقعیبنبدیمحنباکبس ،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،اویبنبومیس،رضحتسیدینبدبعازملینریضاہللہنع رفامےتںیہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑلےکیکرطػےسہقیقعایکاجےئافر(ہقیقعاکوخؿ)ڑلےکےکرسوکہناگلایاجےئ۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،اویبنبومیس،رضحتسیدینبدبعازملینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفہعافرعتیرہاکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
رفہعافرعتیرہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 48

راوی  :ابوبْش ،برک بً خلٕ ،یزیسبً زریٍ ،خالسحذاء ،ابی مليح ،حرضت ىبيظہ

ئ ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َنل ٔيحٔ ًَ ًِ ىُب َ ِيظَ َة َٗا َل ىَا َزی َر ُج ْل
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
ْش بَ ِ ُ
ٔ
ِ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّا َُّ ٛيا َن ٌِترُ ًَتٔي َر ّة فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّي ٔة فٔی َر َجبٕ ٓ ََنا َتأ ُمزُىَا َٗا َل اذِبَ ُحوا

َ ًّا فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّي ٔة َٓ َنا َتأ ِ ُمزُىَا بٔطٔ َٗا َل فٔی
اٌ َوبَ ُّزوا ِهَّلِل َوأَكٌِ ُٔنوا َٗالُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّا َُّ ٛيا نُ ِ ٔ
ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّل فٔی أَ ِّی َط ِضز ٕک َ َ
رف َُ َ َ
ُک َحًَّي إٔذَا ا ِس َت ِح َن َل ذَبَ ِح َت ُط َٓ َت َؼ َّسٗ َِت ب ٔ َل ِحنٔطٔ أ ُ َر ُظ َٗا َل ًَل َی ابِ ًٔ َّ
ک ص َُو
الشبٔي ٔل َٓإ ٔ ٌَّ ذَل ٔ َ
َ َْ َت ِِ ُذو ُظ َما ٔط َيت َ
کُلِّ َسائ َٔن ٕة َ َ
َخي ِ ْر
اوبرشب ،رکب نب فلخ ،سیدینب زرعی ،اخدلذحاء ،ایب حیلم ،رضحت نتنُہ رفامےت ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس وک اکپرا افر اہک اے اہلل ےک روسؽ! مہ اجتیلہ ںیم ربج ںیم رکبی ذحب ایک رکےت ےھت وت آپ ںیمہ اس ابرے ںیم ایک مکح
رفامےت ںیہ ؟ رفامای اہلل ےک ےیل سج امہ اچوہ ذحب رکف۔ (ربج یک وصختیص ںیہن) افر یکین اہلل ےک ےیل ایک رکف افر اھکان الھکای رکف۔
احصہبےنرعضایکاےاہللےکروسؽمہاجتیلہںیمرفع(ولہپاٹنہچب)ذحبایکرکےتےھت۔آپاسیکابتبںیمہایکمکحرفامےت
ںیہ؟رفامایرہرچےنفاےلاجونرںیمذحبےہےسجاہمترااجونرےنجرھپبجفہابرربداریےکالقئ(وجاؿ)وہاجےئوتمتاےسذحبرک
ےکاسمرففںرپاساکوگتشدصہقرکدف۔ااسیرکانرتہبےہ(ہبةسناسےکہکہچبوکیہذحبرکے)۔
رافی  :اوبرشب،رکبنبفلخ،سیدینبزرعی،اخدلذحاء،ایبحیلم،رضحتنتنُہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رفہعافرعتیرہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 49

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،سٌيسبً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوصٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَب ُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
َ
رف ًَ ُة أَ َّو ُل ال َّي َتا ٔد َوا ِل ٌَت ٔي َرةُ
َ ًَ َة َو ََل ًَتٔي َر َة َٗا َل صٔظَ ْاو فٔی َحسٔیثٔطٔ َوا ِل َ َ
أبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ََل َ َ
َّ
ل ا ِلب َ ِيتٔ فٔی َر َجبٕ
الظاةُ َی ِذبَ ُح َضا أَ ِص ُ

اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامای ہن رفہع ےہ ہن عتیرہ۔ اشہؾ ےتہک ںیہ ہک رفہع ولہپاٹن ہچب ےہ افر عتیرہ رکبی ےہ ےسج رھگ فاےل (امہ)
ربجںیمذحبرکںی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رفہعافرعتیرہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 50

راوی  :محنسبً ابی ًنززًىي ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زیسبً اسله ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔی ًُ َن َز ا ِل ٌَ َسن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ

َّ
َائ ٔ ٔس ا ِل ٌَ َسن ٔ ِّی
َ ًَ َة َو ََل ًَتٔي َر َة َٗا َل ابًِ َما َج َة صَ َذا ٔم ًِ َ َ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ََل َ َ

دمحمنبایبرمعدینع،ایفسؿنبہنییع،زدینباملس،رضحتانبرمعریضاہللامہنعایبؿرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایہنوترفہعھچکےہافرہنیہعتیرہ۔انبامہجےناہکہیدحثیدمحمنبایبرمعدعینیکاندردحوثیںںیمےسےہ۔
رافی  :دمحمنبایبرمعدینع،ایفسؿنبہنییع،زدینباملس،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذحبایھچرطحافردمعیگےسرکان
ابب  :رقابیناکایبؿ

ذحبایھچرطحافردمعیگےسرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 51

راوی  :محنسبً مثىيً ،بسالوہاب ،خالسحذاء ،ابی َٗلبہ ،ابی اَلطٌث ،حرضت طساز بً اوض

اب َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ا ِل َح َّذا ُئ ًَ ًِ أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ ًِ َط َّساز ٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوصَّ ٔ
اٌ ًَل َی ک ُلِّ َط ِي ٕئ َٓإٔذَا َٗ َت ِلت ُِه َٓأ َ ِح ٔشيُوا
أَ ِو ٕ
ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل ََ ٛت َب ِاْل ٔ ِح َش َ
َ
َّ
رف َت ُط َو ِليُر ِٔح َذبٔي َح َتطُ
ا ِل٘ ٔ ِت َل َة َوإٔذَا َذبَ ِحت ُِه َٓأ ِح ٔشيُوا الذبِحَ َو ِل ُي ٔح َّس أَ َح ُس ُِ ٛه َط ِ َ
دمحمنب ینثم ،دبعاولاہب ،اخدلذحاء ،ایب القہب ،ایب االثعش ،رضحت دشاد نب افس ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل ےنرفامای اہلل اعتٰیل
ےنرہزیچںیمااسحؿ(رمحفااصنػافردمعیگوک)رفضرفامای۔ذٰہلابجمتلتقرکفوتدمعیگےسلتقرکفافربجمتذحبرکفوتدمعیگ
ےسذحبرکفافرمتںیمےساکیاینپرھچیوکوخبزیترکےافر(اسرطح)اےنپذہحیبوکراتحاچنہپےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،اخدلذحاء،ایبالقہب،ایباالثعش،رضحتدشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ذحبایھچرطحافردمعیگےسرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 52

موسي بً محنس بً ابزاہيه تيیم ،حرضت ابوسٌيس خسری
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً٘ ،بہ بً خالسٰ ،

یم أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس
وسي بِ ًٔ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ُم َ
ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َم َّز ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َز ُج ٕل َوص َُو َی ُح ُّز َطا ّة بٔأُذُى ٔ َضا َٓ َ٘ا َل َز َِ أُذُى َ َضا َو ُخ ِذ بٔ َشال ٔ َٔت َٔضا

اوبرکبنبایبہبیش،ہبقعنباخدل،ومٰیسنبدمحمنباربامیہیمیت،رضحتاوبدیعسدخریرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اکیرمدےکرقبیےسزگرےفہاکیرکبیاکاکؿڑکپرکاےسٹیسھگراہاھت۔آپےنرفامایاساکاکؿوھچڑدفافررگدؿڑکپول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ہبقعنباخدل،ومٰیسنبدمحمنباربامیہیمیت،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ذحبایھچرطحافردمعیگےسرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 53

راوی  :محنسبً ًبسالزحنً بً اخی حشين جٌفی ،مزواٌ بً محنس ،ابً لہيٌہْ ،قہ بً حيوئيل ،زہزی ،ساله بً ًبساهَّلل
بً ًنزً ،بساهَّلل بً ًنز ،زورسی سيس سے جٌرف بً مشاَ ،ابواَلسوز ،ابً لہيٌہ ،یزیسبً ابی حبيب ،ساله حرضت ابً ًنز
رضي اهَّلل ًيہنا

يٌ َة َح َّسثَىٔي ُ َّْقةُ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ابِ ًُ أَخٔی حُ َشي ِ ٕن ا ِل ُح ٌِف ٔ ِّی َح َّسث َ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح ِي َوئ ٔي َل ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل أَ َم َز َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

ب ٔ َح ِّس ِّ
رف بِ ًُ ُم َش ٔإَ َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َيا
الظَٔارٔ َوأَ ٌِ تُ َو َاری ًَ ًِ ا ِل َب َضائ ٔٔه َو َٗا َل إٔذَا َذبَحَ أَ َح ُس ُِ ٛه َٓ ِل ُي ِحضٔزِ َح َّسث َ َيا َج ٌِ َ ُ
يٌ َة ًَ ًِ یَز ٔ َ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َلطُ
ابِ ًُ لَض ٔ َ

دمحمنب دبعارلنمح نب ایخ نیسح یفعج ،رمفاؿ نب دمحم ،انب ہعیہل ،رقہ نب ویحلیئ ،زرہی ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،دبعاہلل نب رمع،
دفرسی دنس ےس رفعج نب اسمرف ،اوباالوسد ،انب ہعیہل ،سیدینب ایب بیبح ،اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھچایں زیت رکےن افر دفرسے اجونرفں ےس ک اپ رکذحب رکےن اک مکح دای افر رفامای بج مت ںیم ےس
وکیئذحبرکےوتدلجیےسذحبرکڈاےل۔دفرسیدنسےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنب دبعارلنمح نب ایخ نیسح یفعج ،رمفاؿ نب دمحم ،انب ہعیہل ،رقہ نب ویحلیئ ،زرہی ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،دبعاہلل

نبرمع،دفرسیدنسےسرفعجنباسمرف،اوباالوسد،انبہعیہل،سیدینبایببیبح،اسملرضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذحبےکفتقمسباہللانہک
ابب  :رقابیناکایبؿ
ذحبےکفتقمسباہللانہک

جلس  :جلس سوو

حسیث 54

راوی ً :نزو بً ًبساهَّلل  ،وٛيٍ ،ارسائيل ،سناکً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض

ض إ ٔ ٌَّ َّ
وٌ إیٔ َی
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
رسائ ٔي َل ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ ً ِ ٔ
الظ َياكٔي َن َل ُيو ُح َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إ ٔ ِ َ
ِ
اس ُه اهَّللٔ ًَل َِيطٔ َٓکُلُو ُظ َٓ َ٘ا َل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َو ََل
أَ ِول ٔ َيائ ٔض ٔ ِه َٗا َل کَاى ُوا َي ُ٘ولُ َ
َک ِ
َک ًَل َِيطٔ ِ
اس ُه اهَّللٔ ٓ َََل َتأکُلُوا َو َما ل َِه یُ ِذ َ ِ
وٌ َما ذُ ٔ َ
ِ
اس ُه اهَّللٔ ًَل َِيطٔ
َک ِ
َتأکُلُوا ٔم َّنا ل َِه یُ ِذ َ ِ
رمعف نب دبعاہلل  ،فعیک ،ارسالیئ ،امسک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس آتی ایشنیط اےنپ دفوتسں وک فیح رکےت ںیہ یک ریسفت ںیم
رفامےت ںیہ ہک ایشنیط اہک رکےت ےھت ہک سج اجونر رپ اہلل اک انؾ ایل اجےئ اےس تم اھکؤ افر سج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل اجےئ اےس اھک ایل
رکف۔اسرپاہللزعفلجےناراشدرفامایسجرپاہللاکانؾہنایلایگوہاےستماھکؤ
رافی  :رمعفنبدبعاہلل،فعیک،ارسالیئ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
ذحبےکفتقمسباہللانہک

جلس  :جلس سوو

حسیث 55

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ  ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ

رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أ ُ ِّو ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
ِ
اس ُه اهَّللٔ ًَل َِيطٔ أَ ِو ََل َٗا َل َس ُّنوا أَْمُتْن َوکُلُوا َوکَاى ُوا َحس َ
ٔیث ًَ ِض ٕس
َک ِ
َٗ ِو ّما َٗالُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إ ٔ ٌَّ َٗ ِو ّما یَأتُوىَا ب ٔ َل ِح ٕه ََل ى َ ِسرٔی ذُ ٔ َ
رف
بٔا ِلٔ ِ ُٜ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیرفامیتںیہہکھچکولوگںےنرعضایکاے
اہللےکروسؽ!ھچکامہرےاپسوگتش الےتںیہ(رففتخرکےنےکےیل)ںیمہولعمؾںیہنہکاسرپ(ذحب رکےتفتق)اہللاک
انؾایلایگایںیہن؟رفامایمتاہللاکانؾےلرکاھکایلرکفافرہیولگرقبییہںیماالسؾالےئےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکزیچےسذحبایکاجےئ؟
ابب  :رقابیناکایبؿ
سکزیچےسذحبایکاجےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 56

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہابواَلحوؾً ،اػه ،طٌيي ،حرضت محنس بً ػيفی رضي اهَّلل ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َػ ِيف ٕٓٔی َٗا َل َذبَ ِح ُت أَ ِرى َ َبي ِ ٔن
ؾ ًَ ًِ ًَ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ب ٔ َن ِز َوة َٕٓأ َ َت ِي ُت بٔض ٔ َنا ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َزنٔی بٔأَکِلٔض ٔ َنا

اوبرکب نب ایب شنبہاأوباالوحص ،اعمص ،یبعش ،رضحت دمحم نب یفیص ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن زیت داھر دیفس رھتپ ےس دف
رخوگشذحبےیکافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمالای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماؿوکاھکےناکمکحدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبشنبہاأوباالوحص،اعمص،یبعش،رضحتدمحمنبیفیصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
سکزیچےسذحبایکاجےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 57

راوی  :ابوبْشبرک بً حلُٕ ،يسر ،طٌبہ ،حارض بً مہاجز ،سلامیبً يشار ،حرضت زیس بً ثابت

رض بِ ًَ ُم َضا ٔجز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ُُ ِي َس ْر َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َسنٔ ٌِ ُت َحا ٔ َ
ْش بَ ِ ُ
َ َ
َ َّخ َؽ َل ُض ِه َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی أَکِل ٔ َضا
َزیِ ٔس بِ ًٔ ثاب ٔ ٕت أ ٌَّ ذٔئ ِ ّبا ىَي ََّب فٔی َطاة ٕٓ ََذبَ ُحو َصا ب ٔ َن ِز َوة ٕ َ َ
ے
اوبرشبرکبنبفلح،دنغر،ہبعش،احرضنباہمرج،امیلسنباسیر،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہکاکیڑیھبیےنرکبیوک
داتن اگلےئ وتولوگں ےن اےس دیفس زیت داھر رھتپ ےس ذحب رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اؿ وک فہرکبی اھکےن یک ااجزت
دی۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلح،دنغر،ہبعش،احرضنباہمرج،امیلسنباسیر،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
سکزیچےسذحبایکاجےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 58

راوی  :محنسبً بظارً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ ،سناک بً رحب ،مزی بً َٗطی ،حرضت ًسی بً حاته رضي اهَّلل
ًيہ

َط ٓ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ی ًَ ًِ
رح ٕب ًَ ًِ ُمز ِِّّی بِ ًٔ َٗ َ ٔ
ٔی َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
الو َز َار َو ٔط َّ٘ َة ا ِل ٌَ َؼا َٗا َل أَ ِمز ٔ ِر َّ
ًَس ِّٔی ابِ ًٔ َحات ٔ ٕه َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّا َن ٔؼي ُس الؼَّ ِي َس ٓ َََل ىَحٔ ُس ٔس ِّٜي ّيا إ ٔ ََّل ِّ
الس َو ب ٔ َنا
اس َه اهَّللٔ ًَل َِيطٔ
َِک ِ
ٔطئ َِت َواذ ُ ِ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،امسکنبرحب،رمینبرطقی،رضحتدعینباحمتریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیم
ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ اکشر رکےت ںیہ  ،یھبک رھچی ںیہن یتلم اہتبل زیت داھر رھتپ ای الیھٹ یک اکی اجبن (زیت داھر)
رسیموہیتےہ۔رفامایوخؿاہبؤسجےساچوہافراسرپاہللاکانؾول۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،امسکنبرحب،رمینبرطقی،رضحتدعینباحمتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
سکزیچےسذحبایکاجےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 59

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،نز بً ًبيسكيآسي ،سٌيسبً مرسوً ،ٚبایہ بً رٓاًہ ،حرضت رآٍ بً خسیخ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َّ
رسو َٕ ًَ ًِ ًَ ٚبایَ َة بِ ًٔ رَٔٓا ًَ َة ًَ ًِ
الل َيآ ٔ ٔس ُّي ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َم ِ ُ
رف َٓ ُ٘ل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّا ىَُٜو ٌُ فٔی ا ِل َن َِازٔی
َج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ َخسٔی ٕخ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َ ٕ

ٓ َََل یَُٜو ٌُ َم ٌَ َيا ُم ّسی َٓ َ٘ا َل َما أَى ِ َض َز َّ
رف َٓإ ٔ ٌَّ ِّ
اس ُه اهَّللٔ ًَل َِيطٔ َٓک ُ ِل َُي ِ َر ِّ
رف ُم َسی
الشًَّ ًَوِ ْه َو ُّ
الش ًِّ َو ُّ
الو ِ ٔ
َک ِ
الو ِ َ
الس َو َوذُ ٔ َ

ا ِل َح َبظَ ةٔ
دمحمنب دبعاہلل نب ریمن ،رمع نب دیبعانطفسی ،دیعسنب رسمفؼ ،ابعہی نب رافہع ،رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآ ہلفملسےکرمہاہاکیرفسںیمےھت۔ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!مہوگنجںںیموہےتںیہاسفتقیھبک
امہرےاپسرھچیںیہنوہیت۔رفامایداتنافراننخےکالعفہوجزیچیھبوخؿاہبدےافراسرپاہللاکانؾےلایلاجےئاےساھک ےتک
وہویکہکنداتنوتڈہیےہافراننخویشبحںیکرھچیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،رمعنبدیبعانطفسی،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبرافہع،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکؽااتران
ابب  :رقابیناکایبؿ
اھکؽااتران

جلس  :جلس سوو

حسیث 60

راوی  :ابوَکیب ،مزواٌ بً مٌاویہ ،ہَلل بً مينوٌ جہىيً ،لاء بً یزیسليثي ،حرضت ابوسٌيس خسری

یس َّ
الل ِيثٔ ِّي َٗا َل ًَ َلائْ ََل
َکیِبٕ َح َّسثَ َيا َمزِ َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا ص ََٔل ُل بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ ا ِل ُح َضىٔ ُّي ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
أَ ًِل َُن ُط إ ٔ ََّل ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َّز بٔ ُِ ََلو ٕ َي ِشلُ ُذ َطا ّة َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی

ک َٓأ َ ِز َخ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َس ُظ بَي ِ َن ا ِلحٔ ِلسٔ َو َّ
الل ِح ٔه ٓ ََس َح َص ب ٔ َضا َحًَّي
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َي َّح َحًَّي أُرٔ َی َ
ض ولَه یَ َتو َّؿأ ِ
َت َو َار ِت إیٔ َی ِاْلٔب ٔ ٔم َو َٗا َل یَا ُ ََُل ُو َص ََ ٜذا ٓ ِ
َاسلُ ِذ ث ُ َّه َم َضي َو َػلَّی لٔل َّيا ٔ َ ِ َ
اوبرکبی،رمفاؿنباعمفہی،الہؽنبومیمؿینہج،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اکی ڑلےک ےک رقبی ےس زگرے۔ فہ رکبی یک اھکؽ ااتر راہ اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس

رفامای مت ذرا اگل وہاجؤ اتہک ںیم ںیہمت داھکؤں (ہک اھکؽ ےسیک ااترےت ںیہ) رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ دتس
کرارک اھکؽ افر وگتش ےک درایمؿ ڈاال۔ اہیں کت ہک لغب کت پھچ ایگ افر رفامای ارے ڑلےک! اس رطح اھکؽ ااترا رکف۔ رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلچےئگافرولوگںوکامنزڑپاھیئافرفوضہنرفامای۔
رافی  :اوبرکبی،رمفاؿنباعمفہی،الہؽنبومیمؿینہج،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھفاےلاجونروکذحبرکےنیکاممتعن
ابب  :رقابیناکایبؿ
دفدھفاےلاجونروکذحبرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 61

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،خلٕ بً خلئہً ،بسالزحنً بً ابزاہيه ،مزواٌ بً مٌاویہ ،یزیسبً ٛيشاٌ ،ابی حازو،
حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

َٕ بِ ًُ َخلٔي َٔ َة ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه أَى ِ َبأَىَا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َخل ُ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَتَی َر ُج َّل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ
َجنٔي ٌّا ًَ ًِ یَز ٔ َ
یس بِ ًٔ َِ ٛي َش َ
َ
َّ
وب
رف َة ل ٔ َي ِذبَحَ ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َلطُ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔیَّ َ
اک َوا ِل َحلُ َ
َٓأ َخ َذ الظ ِ َ
اوبرکب نبایب ہبیش،فلخ نب ،ہفیل،دبعارلنمح نباربامیہ ،رمفاؿنباعمفہی،سیدینبشیکؿ ،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش (ریض اہلل ہنع) آےئ افر رھچی یل اتہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (یک دختم
ںیمک شرکےن)ےکےیلاجونرذحبرکںیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساراشدرفامایدفدھفاالاجونرذحبہنرکان۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،فلخ نب ،ہفیل ،دبعارلنمح نب اربامیہ ،رمفاؿ نب اعمفہی ،سیدینبشیکؿ ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ

ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
دفدھفاےلاجونروکذحبرکےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 62

یحٌي بً ًبساهَّلل  ،حرضت ابوہزیزہ
راوی ً :لی بً محنسً ،بسالزحنً محاربیٰ ،

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َح َّسثَىٔي أَبُو
رک بِ ًُ أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلطُ َول ٔ ٌُ َن َز اى ِ َلل ٔ َ٘ا ب ٔ َيا إیٔ َی ا ِل َواٗٔف ٔ ِّی َٗا َل َٓاى ِ َل َل ِ٘ َيا فٔی ا ِل َ٘ َنز ٔ َحًَّي
بَ ِ ٔ

َّ
رف َة ث ُ َّه َجا َل فٔی ا ِل َِ َي ٔه َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔیَّا َک
أَ َت ِي َيا ا ِل َحائ َٔم َٓ َ٘ا َل َم ِز َح ّبا َوأَص َِّل ث ُ َّه أَ َخ َذ الظ ِ َ
َات َّ
الس ِّر
وب أَ ِو َٗا َل ذ َ
َوا ِل َحلُ َ
یلعنبدمحم،دبعارلنمحاحمریبٰ،ییحینبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکےھجمرضحتاوبرکبنبایباحقہفےنئاتایہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس افر رضحت رمع ےس اہک ہک امہرےاسھت فایفق ےک اپس ےچنہپ وت فہ ےنہک اگل رمةح! وخش آدمدی! رھپ
رھچییلافررکبویںںیموھگےموتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفدھفایلرکبیےسانچب۔(اےسذحبہنرکان)
رافی  :یلعنبدمحم،دبعارلنمحاحمریبٰ،ییحینبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکذہحیب
ابب  :رقابیناکایبؿ

وعرتاکذہحیب

جلس  :جلس سوو

حسیث 63

راوی  :ہيازبً رسیً ،بسہ بً سلامیًٌ ،بيساهَّلل ىآٍ ،حرضت ٌٛب بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

الرس ِّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ َٔ ٌِ ٛب بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ ا ِم َزأَ ّة
َح َّسثَ َيا َص َّيا ُز بِ ًُ َّ ٔ
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓل َِه َی َز بٔطٔ بَأ ِ ّسا
َک ذَل ٔ َ
َذبَ َح ِت َطا ّة ب ٔ َح َحز ٕٓ َُذ ٔ َ
انہدنبرسی،دبعہنبامیلسؿ،دیبعاہللانعف،رضحتبعکنبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیوعرتےنزیتداھررھتپےس
رکبی ذحب یک۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم ھچک رحج ہن
اھجمس۔
رافی  :انہدنبرسی،دبعہنبامیلسؿ،دیبعاہللانعف،رضحتبعکنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دبےکوہےئاجونروکذحبرکےناکرطہقی
ابب  :رقابیناکایبؿ
دبےکوہےئاجونروکذحبرکےناکرطہقی

جلس  :جلس سوو

حسیث 64

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،نز بً ًبيس ،سٌيس بً مرسوً ،ٚبایہ بً رٓاًہ ،حرضت رآٍ بً خسیخ رضي اهَّلل ًيہ

رسو َٕ ًَ ًِ ًَ ٚبایَ َة بِ ًٔ رَٔٓا ًَ َة ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ َم ِ ُ
َ َما ُظ َر ُج ْل بٔ َش ِض ٕه َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
بِ ًٔ َخسٔی ٕخ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َ ٕ
رف َٓ َي َّس َبٌٔي ْر َ َ

َ
َاػ َي ٌُوا بٔطٔ صََ َٜذا
َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ل ََضا أَ َواب ٔ َس أَ ِح َشبُ ُط َٗا َل َٛأ َوابٔسٔ ا ِل َو ِح ٔع ٓ ََنا َُل ََبِ ُٜه ٔم ِي َضا ٓ ِ
دمحمنب دبعاہلل نبریمن ،رمع نبدیبع ،دیعس نب رسمفؼ ،ابعہی نب رافہع ،رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ اکی
رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےھت۔ اکی افٹن دبک ایگ وت یسک صخش ےن اےس ریت امرا۔ اس رپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای(یھبک)افٹنیھبدبکاجےتںیہ،فیشحاجونرفںیکرطح۔وسوجاہمترےاہھتہنآےئاسےکاسھتااسییہرکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،رمعنبدیبع،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبرافہع،رضحتراعفنبدخجیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
دبےکوہےئاجونروکذحبرکےناکرطہقی

جلس  :جلس سوو

حسیث 65

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،حنازبً سلنہ ،حرضت ابوالٌْشاء

ئ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل ُٗ ِل ُت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َما
ْشا ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ٌُ َ َ
َتُٜو ٌُ َّ
الذکَاةُ إ ٔ ََّل فٔی ا ِل َحل َِٔ ٙو َّ
الل َّبةٔ َٗا َل ل َِو ك َ ٌَ ِي َت فٔی َٓد ٔ ٔذ َصا َْلَ ِجزَأَ َک
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،امحدنب ہملس ،رضحت اوبارشعلاء ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن رفامایہک اکی رمہبت ںیم ےن رعض ایک اے
اہللےکروسؽ!ذحبرصػقلحافرہنیسےکدرایمؿوہاتےہ؟رفامایارگمتاسیکراؿںیمیھبزینہامردفوتاکیفےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،امحدنبہملس،رضحتاوبارشعلاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچاپویںوکابدنھرکاشنہناگلانافرہلثمرکانعنمےہ۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
وچاپویںوکابدنھرکاشنہناگلانافرہلثمرکانعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 66

موسي بً محنسبً ابزاہيه تيیم ،حرضت ابوسٌيس خسری
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً سٌيسً٘ ،بہ بً خالسٰ ،

یم
وسي بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ُم َ
ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ یُ َن َّث َل بٔا ِل َب َضائ ٔٔه
اوبرکبنبایب ہبیش،دبعاہللنبدیعس،ہبقعنباخدل،ومٰیس نبدمحمنباربامیہیمیت،رضحتاوبدیعسدخریایبؿرفامےتںیہہکروسؽ
اہللےناجونرفںےکاعضاأء(ینعی)انک،اکؿفریغہاکس ےےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبدیعس،ہبقعنباخدل،ومٰیسنبدمحمنباربامیہیمیت،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
وچاپویںوکابدنھرکاشنہناگلانافرہلثمرکانعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 67

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،طٌبہ ،ہظاو بً زیس ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ص ٔظَ او ٔ بِ ًٔ َزیِسٔ بِ ًٔ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ى َ َهی
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َػبِر ٔا ِل َب َضائ ٔٔه

یلع نب دمحم ،فعیک ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اجونرفںوکابدنھرکاشنہناگلےنعنمرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
وچاپویںوکابدنھرکاشنہناگلانافرہلثمرکانعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 68

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ابوبرک بً خَلزباہلیً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ ،سناک ً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض
رضي اهَّلل ًيہنا

رک بِ ًُ َخ ََّلز ٕا ِل َباص ٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الزو ُح
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ ً ِ ٔ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َت َّتد ٔ ُذوا َط ِيئّا ٓ ٔيطٔ ُّ

َغ ّؿا
ََ
یلعنبدمحم،فعیک ،اوبرکبنب الخدابیلہ،دبعارلنمحنب دہمی،ایفسؿ،امسک،رکعہم ،رضحتانبابعسریضاہلل امہنعایبؿ رفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییسکذیرفحزیچوک(ابدنھرک)اشنہنتمانبؤ۔(ینعیہتختقشمتمانبؤ)
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اوبرکبنبالخدابیلہ،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
وچاپویںوکابدنھرکاشنہناگلانافرہلثمرکانعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 69

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابً جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ َح َّسثَ َيا أَبُو الزُّبَي ِر ٔأَى َّ ُط َسنٔ ٍَ َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َي ُ٘و ُل
ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ يُ ِ٘ َت َل َط ِي ْئ ٔم ًِ َّ
اب َػب ِ ّرا
الس َو ِّ
اشہؾنبامعر ،ایفسؿنبہنییع،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللےنیسکیھباجونر
وکابدنھرکامرڈاےنلےسعنمرفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجنتساھکےنفالےاجونرےکوگتشےساممتعن
ابب  :رقابیناکایبؿ
اجنتساھکےنفالےاجونرےکوگتشےساممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 70

راوی  :سویس بً سٌيس ،ابً ابی زائسہ ،محنس بً اسح ،ٙابً ابی ىحيح ،محاہس ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙابِ ًٔ أَبٔی ىَحٔ ٕ
يح ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل
ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ُل ُحوو ٔا ِل َح ََّل َل ٔة َوأَ ِل َباى ٔ َضا
وسدینبدیعس،انبایبزادئہ،دمحمنبااحسؼ،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتانبرمعریضاہللامہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناجنتساھکےنفاےلاجونرےکوگتشافردفدھ(دفونںزیچفں)ےسعنمرفامای۔

رافی  :وسدینبدیعس،انبایبزادئہ،دمحمنبا،قح،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑفںےکوگتشاکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
وھگڑفںےکوگتشاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 71

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،ہظاو بً رعوہٓ ،اكنہ بيت ميسر ،حرضت اسناء بيت ابی برک رضي اهَّلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ًَ ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٗال َِت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
َ ّسا َٓأَک َ ِل َيا ٔم ًِ َل ِحنٔطٔ ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ىَ َ ِ
ْحىَا َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،افب ہ تنب ،رذر ،رضحت اامسء تنب ایبرکب ریضاہلل اہنعایبؿ رفامیت ںیہ ہک مہےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنکرارکںیماکیوھگڑاذحبرکےکاساکوگتشاھکای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشہؾنبرعفہ،افب ہتنبدنمر،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
وھگڑفںےکوگتشاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 72

راوی  :برک بً خلٕ ابوبْش ،ابوًاػه ،ابً جزیخ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

اػ ٕه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو الزُّبَي ِر ٔأَى َّ ُط َسنٔ ٍَ َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َي ُ٘و ُل
رک بِ ًُ َخل َٕٕ أَبُو بٔ ِ ٕ
ْش َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
أَک َ ِل َيا َز َم ًَ َخ ِيب َ َر ا ِل َد ِي َل َوحُ ُن َز ا ِل َو ِح ٔع
رکبنبفلخاوبرشب،اوباعمص ،انبرججی،اوبزریب،رضحت اجربنبدبعاہللریضاہللہنع رفامےتںیہہکگنجربیخےکدونںںیم مہ
ےنوھگڑفںافروگررخفںاکوگتشاھکای۔
رافی  :رکبنبفلخاوبرشب،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپوتلدگوھںاکوگتش
ابب  :رقابیناکایبؿ
اپوتلدگوھںاکوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 73

راوی  :سویسبً سٌيسً ،لی بً مشہز ،حرضت ابواسح ٙطيبانی

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
الظ ِي َبان ٔ ِّی َٗا َل َسأ َ ِل ُت ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ أَبٔی أَ ِوفَی ًَ ًِ لُ ُحوو ٔ
ُّ
اب ا ِل َ٘ ِو ُو حُ ُن ّزا َخارٔ ّجا
ا ِل ُح ُنز ٔاْلِ َصِل ٔ َّيةٔ َٓ َ٘ا َل أَ َػابَت ِ َيا َم َحا ًَ ْة یَ ِو َو َخ ِيب َ َر َوى َ ِح ًُ َم ٍَ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗ ِس أَ َػ َ

ور َو ََل َت ِل ٌَ ُنوا
ورىَا َل َت ِِلٔی إٔذِ ىَا َزی ُم َيازٔی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ِأَ ٛئُوا ا ِل ُ٘ ُس َ
ْحىَاصَا َوإ ٔ ٌَّ ُٗ ُس َ
ٔم ًِ ا ِل َنسٔی َيةٔ َٓ َي َ ِ
رح َم َضا َر ُسو ُل اهَّللٔ
ْح ّینا َٗا َل َت َح َّسث ِ َيا أَى َّ َنا َ َّ
ٔم ًِ لُ ُحوو ٔ ا ِل ُح ُنز ٔ َط ِيئّا َٓأ َ َِٔٛأِىَاصَا َٓ ُ٘ل ُِت ل ٔ ٌَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی أَ ِوفَی َ َّ
رح َم َضا َت ِ ٔ
ل ا ِل ٌَ ٔذ َر َة
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِلب َ َّت َة ٔم ًِ أَ ِج ٔل أَى َّ َضا َتأِک ُ ُ

وسدینب دیعس ،یلع نب رہسم ،رضحت اوب ااحسؼ ابیشین رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ایب افیف ےس اپوتل دگوھں ےک وگتش ےک
قلعتموپاھچوترفامایںیمہ گنجربیخےکرفزوھبک یگل۔ مہ یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت۔ولوگںوک تمینغ ںیم دگےھ
ےلم وج رہش ےس ابرہ ےھت۔ مہ ےن اؿ وک رح ایک افر امہری ڈنہای وجش امر یہ ںیھت ہک یبن ےک انمدی ےن اکپر رک اہک اہڈنایں اٹل دف افر
اپوتلؿدگوھںاکوھتڑااسوگتشیھبتماھکؤ۔وتمہےناہڈنایںاٹلدںی۔اوبااحسؼےتہکںیہںیمےندبعاہللنبایبافیفےساہک
ہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندگاھاب لکرحاؾرفامای؟ےنہکےگلروسؽاہللےناسےیلرحاؾرفامایہکہیاجنتساھکاتےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،رضحتاوبا،قحابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اپوتلدگوھںاکوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 74

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زیسبً حباب  ،مٌاویہ بً ػالح ،حشً بً جابز ،حرضت م٘ساو بً مٌسی َکب ٛيسی رضي
اهَّلل ًيہ

اب ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح َح َّسثَىٔي ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔبِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
َّ
َّ
َّ
ََک ا ِل ُح ُن َز ا ِْل ٔ ِن ٔش َّي َة
َم ٌِس َ ٔ
ٔیرک َب ا ِل ِٔ ٜيس ِّٔی أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َرح ََّو أَ ِط َيا َئ َحًي ذ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدینب ةحب ،اعمفہی نب اصحل،نسح نب اجرب ،رضحت دقماؾ نب دعمیرکب دنکی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیئکاایشءاکرحاؾوہانئاتای،اؿںیماپوتلدگوھںاکیھبذرکایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،نسحنباجرب،رضحتدقماؾنبدعمیرکبدنکیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اپوتلدگوھںاکوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 75

راوی  :سویس بً سٌيسً ،لی بً مشہزً ،اػه ،طٌيي ،حرضت بزاء بً ًازب رضي اهَّلل ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ َّ
ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل أَ َم َزىَا َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ ًَ ٔ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ىُلِق ٔ َی لُ ُح َوو ا ِل ُح ُنز ٔاْلِ َصِل ٔ َّي ٔة ىٔيئَ ّة َو َنـٔي َح ّة ث ُ َّه ل َِه َیأ ِ ُم ِزىَا ب ٔطٔ َب ٌِ ُس
وسدینبدیعس،یلعنبرہسم ،اعمص،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
ںیمہاپوتلدگوھںاکوگتشکنیھپد ےناکمکحرفامای،اچکوہایاکپ۔رھپاسےکدعباسیکااجزتںیہندی۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اعمص،یبعش،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اپوتلدگوھںاکوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 76

راوی  :يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب ،مِيرہ بً ًبسالزحنً  ،یزیس بً ابی ًبيس ،حرضت سلنہ بً اٛوَ رضي اهَّلل ًيہ

یس بِ ًٔ أَبٔی ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َل
وب بِ ًُ حُ َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسثَ َيا ا ِل ُنِٔي َرةُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٌ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
اض َٗ ِس أَ ِو َٗ ُسوا ال ِّييرَ َ
َُزَ ِوىَا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َُزِ َو َة َخ ِيب َ َر َٓأ َ ِم َسي ال َّي ُ
یٙ
رسو َصا َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔأَ ِو ى َُضز ٔ ُ
َو َس َّل َه ًَ ََل َو تُوٗ ٔ ُس َ
وٌ َٗالُوا ًَل َی لُ ُحوو ٔا ِل ُح ُنز ٔ ِاْل ٔ ِن ٔش َّي ٔة َٓ َ٘ا َل أَصِزٔي ُ٘وا َما ٓ َٔيضا َو ِاُ ٔ ٛ

َما ٓ َٔيضا َو َن ِِ ٔشلُ َضا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ِو ذَا َک
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،ریغمہ نب دبعارلنمح  ،سیدی نب ایب دیبع ،رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ۔ مہ روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتگنجربیخںیمرشکیوہےئ۔اشؾوہیئوتولوگںےنآگرفنشیک(وچےہلالجےئ)یبنےنوپاھچ
ایک اکپ رےہ وہ؟ ولوگں ےن رعض ایک اپوتل دگوھں اک وگتش۔ رفامای اؿ (اہڈنویں) ںیم وج ھچک ےہ اڈنلی دف افر اؿ وک وتڑ ڈاول۔ اکی
صخشےنرعضایکایکوجھچکاؿںیمےہاےساڈنلیرک(اہڈنایں)دوھہنںیل؟یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولچااسیرکول۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،ریغمہنبدبعارلنمح،سیدینبایبدیبع،رضحتہملسنباوکعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
اپوتلدگوھںاکوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 77

یحٌي ً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ایوب ،ابً سيریً ،حرضت اىص بً مالک
یحٌي بً ٰ
راوی  :محنسبً ٰ

َ
یً ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ُم َياز ٔ َی
وب ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ أَ ُّی َ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىَا َزی إ ٔ ٌَّ اهَّللَ َو َر ُسو َل ُط یَ ِي َض َياىِٔ ُٜه ًَ ًِ لُ ُحوو ٔا ِل ُح ُنز ٔاْلِ َصِل ٔ َّي ٔة َٓإٔى َّ َضا رٔ ِج ْص
دمحمنب ٰییحی نب ٰییحی  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب ،انب ریسنی ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک انمدی ےن اکپر رک اہک البہبش اہلل افر اس ےک روسؽ دفونں ںیہمت اپوتل دگوھں ےک وگتش ےس عنم رفامےت ںیہ ویکہکن ہی اناپک
ےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحینبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انبریسنی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رچخےکوگتشاکایبؿ
ابب  :رقابیناکایبؿ
رچخےکوگتشاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 78

یحٌي ً ،بسالززا ،ٚثوری ،مٌنزً ،بسالرکیه جزری ،حرضت ًلا رحنة
راوی ً :نزو بً ًبساهَّلل وٛيٍ ،سٔياٌ محنس بً ٰ
اهَّلل ًليہ

اٌ ح و َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ٚح َّسث َ َيا َّ
الث ِور ُّٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ل لُ ُح َوو ا ِل َد ِي ٔل ُٗل ُِت َٓا ِلب ٔ َِا ُل
ِرک ٔیه ا ِل َحزَر ِّٔی ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
َو َم ٌِ َن ْز َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َ ٔ
ئ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َُّ ٛيا ىَأِک ُ ُ
َٗا َل َلَ
رمعف نبدبعاہلل فعیک،ایفسؿ دمحمنب ٰییحی ،دبعارلزاؼ،وثری ،رمعم،دبعارکلمیزجری ،رضحت اطعرچمة اہللہیلع ےس رفاتیےہ ہک
رضحتاجربےنایبؿرفامایمہ(زامہنوبنی)وھگڑےاکوگتشاھکایلرکےتےھت۔ںیم ےنرعضایکافررچخفںاک؟رفامایںیہن۔
رافی  :رمعفنبدبعاہللفعیک،ایفسؿدمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،وثری،رمعم،دبعارکلمیزجری،رضحتاطعرچمةاہللہیلع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابیناکایبؿ
رچخےکوگتشاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 79

یحٌي بً م٘ساو بً مٌسیرکب ،حرضت خالس بً وليس رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :محنسبً مؼفی ،ب٘يہ ،ثور بً یزیس ،ػالح بً ٰ

یرک َب ًَ ًِ أَبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسثَىٔي ثَ ِو ُر بِ ًُ یَز ٔ َ
یس ًَ ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ یَ ِحٌَي بِ ًٔ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔبِ ًٔ َم ٌِ ٔس َ ٔ

ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ َخالٔسٔ بِ ًٔ ا ِل َولٔي ٔس َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ لُ ُحوو ٔا ِل َد ِي ٔل َوا ِلب ٔ َِا ٔل َوا ِل َحنٔير ٔ

دمحمنبیفصم،ہیقب،وثرنبسیدی،اصحلنبٰییحینبدقماؾ نبدعمرکیب،رضحتاخدل نبفدیلریضاہللہنعایبؿرفامےتںیہہکاہلل
ےکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوھگڑے،رچخافردگےھاکوگتش(اھکےن)ےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبیفصم،ہیقب،وثرنبسیدی،اصحلنبٰییحینبدقماؾنبدعمرکیب،رضحتاخدلنبفدیلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹیپےکہچبوکذحب،اسیکامںاکذحبرکانےہ
ابب  :رقابیناکایبؿ
ٹیپےکہچبوکذحب،اسیکامںاکذحبرکانےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 80

راوی  :ابوَکیب ً ،بساهَّلل بً مبارک ،ابوخالس اَلحنزً ،بسہ بً سلامیٌ  ،محالس ،ابی وزاک ،حرضت ابوسٌيس خسری

َکیِبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َوأَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ َو ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُم َحال ٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َو َّزا ٔک ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
َسٌٔي ٕس َٗا َل َسأ َ ِل َيا َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِل َحئي ٔن َٓ َ٘ا َل کُلُو ُظ إ ٔ ٌِ ٔطئِت ُِه َٓإ ٔ ٌَّ ذَکَا َتطُ ذَکَاةُ أ ُ ِّمطٔ َٗا َل أَبُو ًَ ِبس
رس َّ
اهَّللٔ َسنٔ ٌِ ُت ا ِلِ َٜو َسخَ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًَ َم ِي ُؼورٕ َي ُ٘و ُل فٔی َٗ ِولٔض ٔ ِه فٔی َّ
الذا ٔل ٔم ًِ
الذکَاة ٔ َلَ يُ ِ٘ َضي ب ٔ َضا َم ٔذ َّم ْة َٗا َل َم ٔذ َّم ْة بٔٔ ِ َٜ
الذا ٔل ٔم ًِ َّ
الذ َماو ٔ َوبٔ َٔ ِتحٔ َّ
ِّ
الذ ِّو
اوبرکبی،دبعاہللنبکرارک،اوباخدلاالرمح،دبعہنبامیلسؿ،اجمدل،ایبفداک،رضحتاوبدیعسدخریایبؿرفامےتںیہہکمہ ےن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ٹیپ ےک ہچب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت رفامای ارگ اچوہ وت اےس اھک  ےتک وہ ویکہکن اس اک ذحب
رکان،اسیکامںاکذحبرکانیہےہ۔
رافی  :اوبرکبی،دبعاہللنبکرارک،اوباخدلاالرمح،دبعہنبامیلسؿ،اجمدل،ایبفداک،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشریافرتیھکےکےتکےکالعفہابیقوتکںوکامرےناکمکح
ابب  :اکشراکایبؿ
اکشریافرتیھکےکےتکےکالعفہابیقوتکںوکامرےناکمکح

جلس  :جلس سوو

حسیث 81

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،طٌبہ ،ابی ثياح ،مَطٖ ،حرضت ًبساهَّلل بً مِٔل

َطّٓا یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ أَبٔی التَّيَّا ٔح َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُم َ ِّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُم َِ َّٔ ٕل أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َم َز بٔ َ٘ ِت ٔل ا ِلک ٔ ََل ٔب ث ُ َّه َٗا َل َما َل ُض ِه َول ٔ ِلک ٔ ََل ٔب ث ُ َّه َر َّخ َؽ َل ُض ِه فٔی کَل ِٔب الؼَّ ِيسٔ
اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ہبعش،ایبایثح،رطمػ،رضحتدبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
وتکںوکامرڈاےنلاکمکحدایرھپرفامایولوگںوکوتکںےسایکرغض!رھپاؿوکاکشریاتکرےنھکیکااجزتدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،ہبعش،ایبایثح،رطمػ،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشریافرتیھکےکےتکےکالعفہابیقوتکںوکامرےناکمکح

جلس  :جلس سوو

حسیث 82

راوی  :محنسبً بظارً ،ثناٌ بً ًنز ،محنسبً وليس ،محنسبً جٌرف ،طٌبہ ،ابی تياح ،مَطٖ ،حرضت ًبساهَّلل بً
مِٔل

رف َٗ َاَل َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًُ َن َز ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
َطّٓا ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ُم َِ َّٔ ٕل أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َم َز بٔ َ٘ ِت ٔل
ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ أَبٔی التَّيَّاحٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُم َ ِّ
ا ِلک ٔ ََل ٔب ث ُ َّه َٗا َل َما َل ُض ِه َول ٔ ِلک ٔ ََل ٔب ث ُ َّه َر َّخ َؽ َل ُض ِه فٔی کَل ِٔب الزَّ ِر َٔ َوکَل ِٔب ا ِلٌٔي ٔن َٗا َل ب ُ ِي َس ْار ا ِلٌٔي ُن ح َٔيلا ٌُ ا ِل َنسٔی َيةٔ

دمحمنب اشبر ،امثعؿ نب رمع ،دمحمنب فدیل ،دمحمنب رفعج ،ہبعش ،ایب ایتح ،رطمػ ،رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وتکں وک امرڈاےنل اک مکح دای رھپ رفامایولوگں وک وتکں ےس ایک رغض! رھپ اؿ وک تیھک افر ابغیک افحتظ
ےکےیلاتکرےنھکیکااجزترفامدی۔
رافی  :دمحمنباشبر،امثعؿنبرمع،دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبایتح،رطمػ،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشریافرتیھکےکےتکےکالعفہابیقوتکںوکامرےناکمکح

جلس  :جلس سوو

حسیث 83

راوی  :سویسبً سٌيس ،مالک بً اىص ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

ک بِ ًُ أَى َ ٕص ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل أَ َم َز َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ َ٘ ِت ٔل
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس أَى ِ َبأَىَا َمال ٔ ُ
ا ِلک ٔ ََل ٔب
وسدینب دیعس ،امکل نب اسن ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتکں وک امر
ڈاےنلاکمکحرفامای۔
رافی  :وسدینبدیعس،امکلنباسن،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اکشریافرتیھکےکےتکےکالعفہابیقوتکںوکامرےناکمکح

جلس  :جلس سوو

حسیث 84

راوی  :ابوكاہز ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،ساله حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

اب ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو كَاصٔز ٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ل إ ٔ ََّل کَل َِب َػ ِي ٕس أَ ِو َما ٔط َي ٕة
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرآ ٔ ٌّا َػ ِو َتطُ یَأ ِ ُمزُ بٔ َ٘ ِت ٔل ا ِلک ٔ ََل ٔب َوکَاى َ ِت ا ِلک ٔ ََل ُب ُت ِ٘ َت ُ
اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملرضحتانبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللوکدنلبآفازےسوتکںوک
امرےناکمکحرفامےتانسافروتکںوکلتقرکدایاجاتاھتوساےئاکشرایرویڑےکےتکےک۔
رافی  :اوباطرہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملرضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتکاپےنلےساممتعن،االہیہکاکشر،تیھکایرویڑیکافحتظےکےیلوہ

ابب  :اکشراکایبؿ
اتکاپےنلےساممتعن،االہیہکاکشر،تیھکایرویڑیکافحتظےکےیلوہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 85

یحٌي بً ابی ٛثير ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس بً مشله ،اوزاعیٰ ،

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ًُ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رح ٕث أَ ِو
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ا ِٗ َتى َي ک َ ِل ّبا َٓإٔى َّ ُط یَ ِي ُ٘ ُؽ ٔم ًِ ًَ َنلٔطٔ ک ُ َّل یَ ِوو ٕ ٗٔي َر ْان إ ٔ ََّل کَل َِب َ ِ

َما ٔط َي ٕة

اشہؾ نب امعر ،فدیل نب ملسم ،افزایعٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای
سجےناتکاپالوترہرفزاسےکلمعےساکیریقاطارجیکیمکیکاجیتےہ۔االہیہکتیھکایرویڑیکافحتظےکےیلاپےل۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اتکاپےنلےساممتعن،اال ہیہکاکشر،تیھکایرویڑیکافحتظےکےیلوہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 86

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،احنس بً ًبساهَّلل  ،ابی طہاب ،یوىص بً ًبيس ،حشً ،حرضت ًبساهَّلل بً مِٔل رضي اهَّلل ًيہ

اب َح َّسثَىٔي یُوى ُُص بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔی ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

بِ ًٔ ُم َِ َّٔ ٕل َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِو ََل أَ ٌَّ ا ِلک ٔ ََل َب أ ُ َّم ْة ٔم ًِ اْلِ ُ َم ٔه َْلَ َم ِز ُت بٔ َ٘ ِتل ٔ َضا َٓا ِٗ ُتلُوا ٔم ِي َضا

رح ٕث إ ٔ ََّل َن َ٘ َؽ ٔم ًِ أ ُ ُجورٔص ِٔه ک ُ َّل یَ ِوو ٕ
اْلِ َ ِس َو َز ا ِل َبض ٔ َ
يه َو َما ٔم ًِ َٗ ِوو ٕ َّات َد ُذوا ک َ ِل ّبا إ ٔ ََّل کَل َِب َما ٔط َي ٕة أَ ِو کَل َِب َػ ِي ٕس أَ ِو کَل َِب َ ِ
ٗٔي َراكَا ٌٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ادمح نب دبعاہلل  ،ایب اہشب ،ویسن نب دیبع ،نسح ،رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
اہللےنرفامایارگاتکولخماقتںیمےساکیولخمؼہنوہیتوتںیمبسےکلتقاک مکحدےد۔ات۔اتمہاب لکایسہےتکوکامردایرکفافروج
ے
ولگیھباتکاپںیل،اؿےکارجفںںیمرہرفزدفریقاطمکرکدیاجےتںیہ۔االہیہکاکشرایتیھکیکافحظےکےیلوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ادمحنبدبعاہلل،ایباہشب،ویسننبدیبع،نسح،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اتکاپےنلےساممتعن،االہیہکاکشر،تیھکایرویڑیکافحتظےکےیلوہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 87

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،خالسبً مدلس ،مالک بً اىص یزیس بً خؼئہ ،سائب بً یزیس ،حرضت سٔياٌ بً ابی زہير
رضي اهَّلل ًيہ

یس بِ ًٔ ُخ َؼ ِي َٔ َة ًَ ًِ َّ
یس
الشائ ٔٔب بِ ًٔ َیز ٔ َ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص ًَ ًِ َیز ٔ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َم ِد َل ٕس َح َّسثَ َيا َمال ٔ ُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رض ًّا
ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اٌ بِ ًٔ أَبٔی ُزصَيِر ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ ا ِٗ َتى َي ک َ ِل ّبا ََل ُي ِِىٔي ًَ ِيطُ َز ِر ًّا َو ََل َ ِ
َن َ٘ َؽ ٔم ًِ ًَ َنلٔطٔ ک ُ َّل یَ ِوو ٕٗٔي َر ْان َٓ٘ٔي َل َل ُط أَى ِ َت َسنٔ ٌِ َت ٔم ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ِی َو َر ِّب َص َذا ا ِل َن ِشحٔ ٔس

اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امکلنباسنسیدینبخصنفہ،اسبئنبسیدی،رضحتایفسؿنبایبزریہریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکںیمےنیبنوکہیرفامےتانس وج(اتک)تیھکایرویڑیکافحتظےکاکؾیھبہنآاتوہاسےک(امکلےک)لمعےسرہرفزاکیریقاط
مکرکدایاجاتےہ۔یسکےناؿےسرعضایکہکآپےنوخدیبنےسانس؟رفاماییجاہں!اسدجسم(وبنی)ےکربیکمسق۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنبدلخم،امکلنباسنسیدینبخصنفہ،اسبئنبسیدی،رضحتایفسؿنبایبزریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکےکاکشراکایبؿ
ابب  :اکشراکایبؿ
ےتکےکاکشراکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 88

راوی  :محنس بً مثىي ،ؿحاک بً مدلس ،حيوہ بً شیح ،ربيٌہ بً یزیس ،ابوازریص خوَلنی ،حرضت ابوثٌلبہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َح َّسثَ َيا َّ
یس أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو
شیِ ٕح َح َّسثَىٔي َربٔي ٌَ ُة بِ ًُ َیز ٔ َ
الـحَّا ُک بِ ًُ َم ِد َل ٕس َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ بِ ًُ ُ َ
ق
ٔیص ا ِل َد ِوَلَ ن ٔ ُّی ًَ ًِ أَبٔی َث ٌِل ََب َة ا ِل ُدظَ ىٔ ِّي َٗا َل أَ َت ِي ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّا بٔأ َ ِر ٔ
إ ٔ ِزر َ
ق َػ ِي ٕس أَ ٔػي ُس بٔ َ٘ ِوسٔي َوأَ ٔػي ُس بٔک َ ِل ٔيي ا ِل ُن ٌَ َّل ٔه َوأَ ٔػي ُس بٔک َ ِل ٔيي َّال ٔذی ل َِي َص ب ٔ ُن ٌَ َّل ٕه
أَصِ ٔل َ ٔ ٛت ٕ
ل فٔی آى ٔ َيت ٔض ٔ ِه َوبٔأ َ ِر ٔ
اب ىَأِک ُ ُ
اب ٓ َََل َتأِکُلُوا فٔی آى ٔ َيت ٔض ٔ ِه إ ٔ ََّل أَ ٌِ َلَ
ق أَصِ ٔل َ ٔ ٛت ٕ
ََک َت أَىَِّ ُٜه فٔی أَ ِر ٔ
َٗا َل َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َّما َما ذ َ ِ

ٔک
ََک َت ٔم ًِ أَ ِمز ٔالؼَّ ِي ٔس ٓ ََنا أَ َػ ِب َت بٔ َ٘ ِوس َ
َتحٔ ُسوا ٔم ِي َضا ب ُ ًّسا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َتحٔ ُسوا ٔم ِي َضا ب ُ ًّسا َٓاُِ ٔشلُوصَا َوکُلُوا ٓ َٔيضا َوأَ َّما َما ذ َ ِ
ک َّال ٔذی ل َِي َص ب ٔ ُن ٌَ َّل ٕه َٓأ َ ِز َر َِ ٛت
اس َه اهَّللٔ َوک ُ ِل َو َما ٔػ ِس َت بٔکَلِب ٔ َ
اس َه اهَّللٔ َوک ُ ِل َو َما ٔػ ِس َت بٔکَلِب ٔ َ
َِک ِ
َِک ِ
ک ا ِل ُن ٌَ َّل ٔه َٓاذ ُ ِ
َٓاذ ُ ِ
ذَکَا َت ُط َٓک ُ ِل

دمحم نب ینثم ،احضک نب دلخم ،ویحہ نب رشحی ،رہعیب نب سیدی ،اوبادرسی وخالین ،رضحت اوبہبلعث رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یک
دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! مہ الہ اتکب ےک العہق ںیم رےتہ ںیہ۔ اؿ ےک ربونتں ںیم اھکان
یھباھکےتیلںیہافراکشرفںےکالعہقںیمرےتہںیہ۔ںیماےنپامکؿافراےنپدساھےئوہےئےتکےکذرہعییھباکشررکاتیلوہں وج
دساھایوہاںیہن۔روسؽاہللےنرفامایمتےنوجاہکہکمتالہاتکبےکالع ہقںیمرےتہوہوتمتاؿےکربونتںںیمہناھکایرکف،االہی
ہکتخسوبجمریوہوتاؿےکربونتںوکدوھول۔رھپاؿںیماھکاناھکؤافروجمتےناکشراکذرکایکوتوجمتریتامکؿےساکشررکف،اہللاکانؾ

ےل رک اھکول افر وج دساھےئ وہےئ ےتک ےس اکشر رکف وت اےس یھب اہلل اک انؾ ےل رک اھکول افر وج ےب دساھےئ ےتک ےس اکشر رکف افر
ںیہمتذحبرکےناکومعقلماجےئوتذحب(رکےک)اھکول۔
رافی  :دمحمنبینثم،احضکنبدلخم،ویحہنبرشحی،رہعیبنبسیدی،اوبادرسیوخالین،رضحتاوبہبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
ےتکےکاکشراکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 89

راوی ً :لی بً ميذر ،محنس بً ٓـيل ،بياٌ بً بْش ،طٌيي ،حرضت ًسی بً حاته

ْش ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ ًَس ِّٔی ابِ ًٔ َحات ٕٔه َٗا َل َسأ َ ِل ُت
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َح َّسثَ َيا بَ َيا ٌُ بِ ًُ بٔ ِ ٕ
اس َه
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت إٔىَّا َٗ ِو ْو َن ٔؼي ُس ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِلک ٔ ََل ٔب َٗا َل إٔذَا أَ ِر َسل َِت ٔ َِکبَ َ
ََک َت ِ
ک ا ِل ُن ٌَ َّل َن َة َوذ َ ِ

وٌ إٔى َّ َنا
ک إ ٔ ٌِ َٗ َتل ًَِ إ ٔ ََّل أَ ٌِ یَأِک ُ َل ا ِلکَل ُِب َٓإ ٔ ٌِ أَک َ َل ا ِلکَل ُِب ٓ َََل َتأِک ُ ِل َٓإٔنِّی أَ َخ ُ
اهَّللٔ ًَل َِي َضا َٓک ُ ِل َما أَ ِم َشًَ ًَ ِٜل َِي َ
اٖ أَ ٌِ َیَ ُٜ
َ ٓ َََل َتأِک ُ ِل َٗا َل ابًِ َما َج َة َسنٔ ٌِ ُت ُط َي ٌِىٔي ًَل ٔ َّی بِ ًَ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َي ُ٘و ُل َح َح ِح ُت
أَ ِم َش َ
ک ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َوإ ٔ ٌِ َخال ََل َضا ٔ َِک ْب أ ُ َ ُ
ثَ َناى ٔ َي ّة َو َخ ِن ٔشي َن ح ٔ َّح ّة أَ ِٛثَرُ َصا َرا ٔج ْل
یلع نب ،رذر ،دمحم نب لیضف،ایبؿ نب رشب ،یبعش ،رضحت دعی نب احمت رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ےس درایتف ایک مہ ولگ
وتکںےکذرہعیاکشررکےت ںیہ۔رفامایبجمتاےنپ دساھےئوہےئ ےتکوھچڑف افراؿ رپاہللاکانؾول۔ وتوج اکشرفہ اہمترےےیل ڑکپ
الںیئ  ،اےس اھکول ارگہچ فہ اس وک اجؿ ےس امر ڈاںیل۔ اال ہی ہک اتک وخد یھب اس اکشر ںیم ھچک اھکےل۔ ذٰہلا ارگ اتک اس اکشر ںیم ےس
اھکےلوتمتاساکشروکتماھکؤویکہکناسوصرتںیمےھجمدخہشےہاساکشروکےتکےناےنپےیلڑکپراھکوہافرارگاہمترےےتک
ےکاسھتدفرسے ےتک یھب اشلموہاجںیئ وت رھپ یھبمت ہن اھکؤ۔اامؾانبامہجرفامےت ںیہہک ںیمےن اےنپااتسذیلع نب ،رذر(رافی
دحثی)وکرفامےتانسہکںیمےناچپیسجحےیکنجںیمارثکدیپؽےھت۔

رافی  :یلعنب،رذر،دمحمنبلیضف،ایبؿنبرشب،یبعش،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجمیسےکےتکاکاکشر
ابب  :اکشراکایبؿ
وجمیسےکےتکاکاکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 90

راوی ً :نزو بً ًبساهَّلل  ،وٛيٍ ،شیک ،ححاد بً اركاہٗ ،اسه بً ابی بزہ ،سلامیٌ  ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل

ش ٕ
رک ِّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َ ٔ
یک ًَ ًِ َححَّا ٔد بِ ًٔ أَ ِركَا َة ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ أَبٔی بَزَّ َة ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِل َي ِظ ُ ٔ
وض
ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل ى ُضٔي َيا ًَ ًِ َػ ِيسٔ کَلِبٔض ٔ ِه َوكَائ ٔزٔص ِٔه َي ٌِىٔي ا ِل َن ُح َ
رمعفنبدبعاہلل،فعیک،رشکی،اجحجنباراطہ،اقمسنبایبربہ،امیلسؿ،رضحتاجربنبدبعاہللایبؿرفامےتںیہہکںیمہوجمویسں
ےک(اکشررپوھچڑےوہےئ)وتکںافررپدنفںےکاکشرےسعنمایکایگےہ۔
رافی  :رمعفنبدبعاہلل،فعیک،رشکی،اجحجنباراطہ،اقمسنبایبربہ،امیلسؿ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وجمیسےکےتکاکاکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 91

راوی ً :نزو بً ًبساهَّلل ،وٛيٍ ،سلامیٌ بً مِيرہ ،حنيسبً ہَللً ،بساهَّلل بً ػامت حرضت ابوذر رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ا ِل ُنِٔي َرة ٔ ًَ ًِ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ًَ ًِ أَبٔی
اٌ
ذ ٓ َٕر َٗا َل َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِلکَل ِٔب اْلِ َ ِس َوز ٔا ِل َبض ٔ ٔيه َٓ َ٘ا َل َط ِي َل ْ
رمعفنبدبعاہلل،فعیک،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،دبعاہللنباصتمرضحتاوبذرریضاہللہنعایبؿرفامےتںیہہکںیمےن
اہللےکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساخصلایسہےتکیکابتبدرایتفایکوترفامایفہناطیؿےہ۔
رافی  :رمعفنبدبعاہلل،فعیک،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ،دبعاہللنباصتمرضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایترامکؿےساکشر
ابب  :اکشراکایبؿ
ایترامکؿےساکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 92

یحٌي بً سٌيس ،سٌيس بً
راوی :
ًيسي بً یوىص رملی ،ؿنزہ بً ربيٌہ ،اوزاعیٰ ،
ابوًنيرًيسي بً محنسىحاغٰ ،
ٰ
مشيب ،حرضت ابوثٌلبہ خظىي رضي اهَّلل ًيہ

يٌ َة ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو ًُ َنيِر ًٕ َٔيسي بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال َّيح ُ
َّاض َوً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ال َّز ِمل ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َؿ ِن َزةُ بِ ًُ َرب ٔ َ
یَ ِحٌَي بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ أَبٔی َث ٌِل ََب َة ا ِل ُدظَ ىٔ ِّي أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ک ُ ِل َما َر َّز ِت
ک
ک َٗ ِو ُس َ
ًَل َِي َ
اوبریمعٰیسیع نب دمحماحنشٰ ،یسیع نب ویسن ریلم ،رمضہ نب رہعیب ،افزایعٰ ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبہبلعث ینشخ ریض

اہللہنعایبؿرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایوجاکشروتاینپامکؿ(افرریت)ےسرکےفہاھکاتکسےہ۔
رافی  :اوبریمعٰیسیع نب دمحماحنشٰ ،یسیع نب ویسن ریلم ،رمضہ نب رہعیب ،افزایعٰ ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبہبلعث
ینشخریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
ایترامکؿےساکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 93

راوی ً :لی بً ميذرمحنسبً ٓـيل محاہسبً سٌيسً ،امز ،حرضت ًسی بً حاته رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َح َّسث َ َيا ُم َحال ٔ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ًَس ِّٔی ابِ ًٔ َحات ٕٔه َٗا َل ُٗل ُِت َیا
َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّا َٗ ِو ْو ى َ ِزمٔی َٗا َل إٔذَا َر َم ِي َت َو َخزَٗ َِت َٓک ُ ِل َما َخزَٗ َِت
یلع نب ،رذر دمحم نب لیضف اجمدہ نب دیعس ،اعرم ،رضحت دعی نب احمت ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک
روسؽ!مہریتادنازولگںیہ۔رفامایبجمتریتوکنیھپافراجونروکزیمخرکدفوتوجاجونرزیمخرکدایفہاھک ےتکوہ۔
رافی  :یلعنب،رذردمحمنبلیضفاجمدہنبدیعس،اعرم،رضحتدعینباحمتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکشرراترھباغبئرےہ
ابب  :اکشراکایبؿ

اکشرراترھباغبئرےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 94

یحٌي ً ،بسالززا ،ٚمٌنزً ،اػه طٌيي ،حرضت ًسی بً حاته
راوی  :محنسبً ٰ

اػ ٕه ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ ًَ ٔس ِّی ابِ ًٔ َحات ٕٔه َٗا َل ُٗل ُِت َیا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ ًَ ٔ
ک َول َِه َتحٔ ِس ٓ ٔيطٔ َط ِيئّا َُي ِ َر ُظ َٓک ُ ِلطُ
ٔيب ًَىِّي ل َِي َل ّة َٗا َل إٔذَا َو َج ِس َت ٓ ٔيطٔ َس ِض َن َ
َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ِرمٔی الؼَّ ِي َس ٓ ََيِ ُ
دمحمنب ٰییحی  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اعمص یبعش ،رضحت دعی نب احمت رفامےت ںیہہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیماکشر وک
ریتامراتوہں۔رھپفہرات رھبریمیاگنہےس افلھجراتہ ےہ۔رفامایبجںیہمت اس ںیماانپ ریتےلم افراسیکرفحک ےنل اکافر وکیئ
ببسولعمؾہنوہوتاےساھکول۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،اعمصیبعش،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعماض(ےبرپافرےباکیپؿےکریت)ےکاکشراکایبؿ
ابب  :اکشراکایبؿ
رعماض(ےبرپافرےباکیپؿےکریت)ےکاکشراکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 95

راوی ً :نزو بً ًبساهَّلل وٛيًٍ ،لی بً ميذر ،محنسبً ٓـيل ،زَکیا بً ابی زائسہً ،امز ،حرضت ًسی رضي اهَّلل ًيہ بً
حاته

َکیَّا بِ ًُ أَبٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َز َ ٔ

اق َٗا َل َما
َزائ َٔس َة ًَ ًِ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ًَس ِّٔی ابِ ًٔ َحات ٕٔه َٗا َل َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ الؼَّ ِي ٔس بٔا ِلنٔ ٌِ َز ٔ

أَ َػ ِب َت ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ ِل َو َما أَ َػ ِب َت بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ َٓ ُض َو َوٗٔيذْ

رمعفنبدبعاہللفعیک،یلعنب،رذر،دمحمنبلیضف،زرکاینبایبزادئہ،اعرم،رضحتدعیریضاہللہنعنباحمترفامےتںیہہکںیم
ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرعماضےساکشریکابتبدرایتفایکوترفامایوجاسیکداھرافرونکےسرمےفہاھکولافروج
اساکرعضےنلےسرمےوتفہرمدارےہ۔(ینعیفہوچٹافردصہمےسرماےہ،اسےیلتماھکؤ)۔
رافی  :رمعفنبدبعاہللفعیک،یلعنب،رذر،دمحمنبلیضف،زرکاینبایبزادئہ،اعرم،رضحتدعیریضاہللہنعنباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رعماض(ےبرپافرےباکیپؿےکریت)ےکاکشراکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 96

راوی ً :نزوبً ًبساهَّلل  ،وٛيٍ ،ميؼور ،ابزاہيه ،ہناو بً حارث ىدعی ،حرضت ًسی بً حاته

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ َص َّناو ٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ال َّي َدع ٔ ِّی ًَ ًِ ًَس ِّٔی ابِ ًٔ
اق َٓ َ٘ا َل ََل َتأِک ُ ِل إ ٔ ََّل أَ ٌِ َی ِدز ٔ َٚ
َحات ٕٔه َٗا َل َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِلنٔ ٌِ َز ٔ
رمعفنب دبعاہلل  ،فعیک ،وصنمر ،اربامیہ ،امہؾ نب احرث یعخن ،رضحت دعی نب احمت رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ےس رعماض
ےک(ےکاکشر)یکابتبدرایتفایکوترفامایتماھکؤاالہیہکفہزمخرکدے(داھرےس)وتاھک ےتکوہ۔
رافی  :رمعفنبدبعاہلل،فعیک،وصنمر،اربامیہ،امہؾنباحرثیعخن،رضحتدعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونریکزدنیگںیمیہاساکوجہصحاکٹایلاجےئ
ابب  :اکشراکایبؿ
اجونریکزدنیگںیمیہاساکوجہصحاکٹایلاجےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 97

ًيسي  ،ہظاو بً سٌس ،زیس بً اسله ،حرضت ابً ًنز
راوی  :يٌ٘وب حنيس بً کاسب ،مًٌ بً ٰ

وب بِ ًُ ُح َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسث َ َيا َم ٌِ ًُ بِ ًُ ً َٔيسي ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما ُٗ ٔل ٍَ ٔم ًِ ا ِل َبض ٔ َين ٔة َوه ٔ َی َح َّي ْة ٓ ََنا ُٗ ٔل ٍَ ٔم ِي َضا َٓ ُض َو َم ِي َت ْة

وقعیب دیمح نب اکبس ،نعم نب ٰیسیع  ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاجونرایھبزدنہوہافرایساحتلںیماساکوکیئہصح(الثماپؤںاییسکہصحاکوگتش)اکٹایلاجےئوتفہڑکٹارمدارےہ۔
رافی  :وقعیبدیمحنباکبس،نعمنبٰیسیع،اشہؾنبدعس،زدینباملس،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
اجونریکزدنیگںیمیہاساکوجہصحاکٹایلاجےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 98

راوی  :ہظاو بً ًنار ،اسناًيل بً ًياغ ،ابوبرکہذیی ،طہز بً حوطب ،حرضت تنيه زاری رضي اهَّلل ًيہ

غ َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ ا ِل ُض َذیٔی ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ َتنٔ ٕيه َّ
السار ِّٔی َٗا َل
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ُّ
اب ا ِل َِ َي ٔه أَ ََل ٓ ََنا
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَُٜو ٌُ فٔی ٔ ٔ
وٌ أَ ِسي ٔ َن َة ِاْلٔب ٔ ٔل َو َي ِ٘ َل ٌُ َ
آَ الزَّ َما ٌٔ َٗ ِو ْو یُحٔ ُّب َ
وٌ أَذِى َ َ

ُٗ ٔل ٍَ ٔم ًِ و َٕٓی َٓ ُض َو َمي ِّْت
اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،اوبرکبذہیل،رہشنبوحبش،رضحت،میمداریریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنرفامایآرخزامہن ںیمھچکولگ افوٹنںیکوکاہںین افررکبویںیکدںیماکٹایل رکںیےگ۔ ررےس ونس! زدنہاجونر اک وج
ہصحیھباکٹایلاجےئفہرمدارےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،اوبرکبذہیل،رہشنبوحبش،رضحت،میمداریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلھچمافرڈٹیاکاکشر
ابب  :اکشراکایبؿ
یلھچمافرڈٹیاکاکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 99

راوی  :ابومؼٌبً ،بسالزحنً بً زیسبً اسله  ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ِؼ ٌَبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ

َو َس َّل َه َٗا َل أُح َّٔل ِت َل َيا َم ِيت َ َتا ٌٔ ا ِل ُح ُ
وت َوا ِل َح َزازُ

اوببعصم،دبعارلنمحنب زدینباملس،رضحتدبعاہلل نبرمعریضاہلل امہنعےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایدفرمدارامہرےےیلالحؽےئکےئگ،یلھچمافرڈٹی۔
رافی  :اوببعصم،دبعارلنمحنبزدینباملس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
یلھچمافرڈٹیاکاکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 100

یحٌي بً ًنار ،ابوًواو ،ابی ًثناٌ ىہسی ،حرضت سلناٌ رضي اهَّلل
راوی  :ابوبْشبرک بً خلٕ ،نرص بً ًلی ،زَکیا بً ٰ
ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َز َ ٔ
َکیَّا بِ ًُ َی ِحٌَي بِ ًٔ ًُ َن َار َة َح َّسث َ َيا أَبُو ا ِل ٌَ َّواو ٔ ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِث َن َ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َو َن ِ ُ
ْش بَ ِ ُ
اٌ َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِل َح َزاز ٔ َٓ َ٘ا َل أَ ِٛثَرُ ُجيُوز ٔاهَّللٔ ََل آکُلُ ُط َوَلَ أ ُ َ ِّ
رح ُمطُ
ال َّي ِضس ِّٔی ًَ ًِ َسل َِن َ
اوبرشبرکبنبفلخ،رصننبیلع،زرکاینبٰییحینبامعر،اوبوعاؾ،ایبامثعؿدہنی،رضحتاملسؿریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسڈٹیےکقلعتمدرایتف ایکایگوترفامایاہلل ےکرکشلفں ںیمبس ےسزایدہیہی ےہہن ںیماےساھکات
وہں،ہنرحاؾاتہکوہں۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،رصننبیلع،زرکاینبٰییحینبامعر،اوبوعاؾ،ایبامثعؿدہنی،رضحتاملسؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
یلھچمافرڈٹیاکاکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 101

راوی  :احنسبً مييٍ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابی سٌيس ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٍٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َس ٌِ ٕس ا ِل َب َّ٘ا ٔل َسنٔ ٍَ أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل ُ ًَّٛأَ ِز َوا ُد

ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی َت َضا َزیِ ًَ ا ِل َح َزا َز ًَل َی اْلِ َك ِ َبا ٔٚ
ادمحنب عینم ،ایفسؿ نب ہنییع ،ایب دیعس ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج
رہطماتاھتولںںیمرھکرکڈٹایںاکیدفرسےوکدہہیاجیھبرکیتںیھت۔
رافی  :ادمحنبعینم،ایفسؿنبہنییع،ایبدیعس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
یلھچمافرڈٹیاکاکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 102

موسي بً محنسبً ابزاہيه ،حرضت جابز
راوی  :ہاروٌ بً ًبساهَّلل حنال ،ہاطه بً ٗاسه زیاز بً ًبيساهَّلل بً ًَلثہٰ ،
واىص

وسي بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َح َّنا ُل َح َّسث َ َيا َصا ٔط ُه بِ ًُ ا ِل َ٘اس ٔٔه َح َّسثَ َيا زٔیَا ُز بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ ََلثَ َة ًَ ًِ ُم َ
اٌ إٔذَا َز ًَا ًَل َی ا ِل َح َزاز ٔ َٗا َل َّ
الل ُض َّه
بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َوأَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

ئ
الس ًَا ٔ
أَ ِصل ٔ ِ
ک َ ٔ ٛب َار ُظ َوا ِٗ ُت ِل ٔػ َِ َار ُظ َوأَ ِٓ ٔش ِس بَ ِي َـ ُط َواٗ َِل ٍِ َزاب ٔ َز ُظ َو ُخ ِذ بٔأَٓ َِواص َٔضا ًَ ًِ َم ٌَاي ٔ ٔظ َيا َوأَ ِر َزاٗ ٔ َيا إٔى َّ َ
ک َسنٔي ٍُ ُّ
ٕ َت ِسًُو ًَل َی ُج ِي ٕس ٔم ًِ أَ ِج َياز ٔاهَّللٔ بٔ َ٘ ِل ٍٔ َزابٔزظ ٔ َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل َح َزا َز ىَث ِ َرةُ ا ِل ُحو ٔ
ْح َٗا َل
ت فٔی ا ِل َب ِ ٔ
َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َِ ٛي َ
وت َی ِيثُرُ ُظ
َصا ٔط ْه َٗا َل زٔیَا ْز َٓ َح َّسثَىٔي َم ًِ َرأَی ا ِل ُح َ

اہرفؿنبدبعاہللامحؽ،اہمش نباقمس زایدنبدیبعاہللنبالعہث،ومٰیسنبدمحمنباربامیہ،رضحتاجربفاسنےسرفاتیےہہک یبن
لل َّ
ْ
ْ
ه
ُ
ْ
ػ
ُ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ڈٹویں ےک ےیل دبداع رکےت وت رفامےت ا ُ َّم َأ ْهل ِْک ِ َک َأرـُ َف ْ
اق ِطغَا َأرـُ َف َأفُْ ِ ْذ َن َْن َض ُة َفا َ ْْ َداَِ ُـ َف ُ ْ
َ َِ ص
ه
ي َ مِن ُْادلُّ َ أع ِءاےاہلل!سبیڈٹویںوکالہکرکدےئجیافراؿےکاڈنےرخابرکدےئجی(ہکزمدی
أي َفأ ْر َز أ
َم ِ ِ َ أ
ِ أنَْ ْفَا َ ِ َھاأنَعْ َ َ
اق ِإ َّ َ
دیپاہنوہں)افراؿوکڑجےسمتخرکدےئجی(ہکلسنیہہنرےہ)افراؿےکہنمامہریرفزویںےسرفکدےئجی(ہکہلغفاانجہناھک

ںیکس)البہبشآپیہداعےننسفاےلںیہ۔اکیصخشےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!آپیلصاہللہیلعفآہلفملساہللیکولخمؼوک
ےسیک دبداع دے رےہ ںیہ ہک اہللاس یکلسن یہ متخ رک دںی ؟آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڈٹی دنمسر ںیم یلھچم یک کنیھچ
ےسدیپاوہیتےہ۔اہمشےتہکںیہہکزایدےنرفامایہکےھجماکیصخشےنئاتایہکاسےنداھکییلھچمکنیھپریہ؟یھڈٹیوک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللامحؽ،اہمشنباقمسزایدنبدیبعاہللنبالعہث،ومٰیسنبدمحمنباربامیہ،رضحتاجربفاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
یلھچمافرڈٹیاکاکشر

جلس  :جلس سوو

حسیث 103

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،حنازبً سلنہ ،ابی مہزو ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

َ ِج َيا َم ٍَ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا َح َّنازُ ابِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ُن َضزِّو ٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َ َ
رضب ُ ُضًَّ بٔأ َ ِس َواكٔ َيا َون ٌَٔال ٔ َيا
رض ْب ٔم ًِ َج َزاز ٕ َٓ َح ٌَ ِل َيا َن ِ ٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َح َّح ٕة أَ ِو ًُ ِن َزة ٕ َٓا ِس َت ِ٘ َب َل َيا رٔ ِج ْل ٔم ًِ َج َزاز ٕ أَ ِو َ ِ
ْح
َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کُلُو ُظ َٓإٔىَّطُ ٔم ًِ َػ ِيسٔ ا ِل َب ِ ٔ
یلعنبدمحم،فعیک،امحدنبہملس،ایبمؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکمہیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتیع
ںیم جح ای رمعہ ےک ےیل ےلکن۔ امہرے اسےنم ڈٹویں اک اکی رگفہ آای۔ مہ اںیہن وجوتں افر وکڑفں ےس امرےن ےگل وت یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاںیہناھکولویکہکنہیدنمسراکاکشرںیہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،امحدنبہملس،ایبمؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجاجونرفںوکامرانعنمےہ
ابب  :اکشراکایبؿ
نجاجونرفںوکامرانعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 104

راوی  :محنسبً بظارً ،بسالزحنً بً ًبسالوہاب ،ابوًامزً٘سی ،ابزاہيه بً ٓـل ،سٌيسم٘بری ،حرضت ابوہزیزہ
رضي اهَّلل ًيہ

اب َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕا ِل ٌَ َ٘س ُّٔی َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َو ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل َو َّص ٔ
َّ
َّ
الرصز ٔ َو ِّ
الـٔ َِس َٔ َوال َّي ِن َلةٔ َوا ِل ُض ِسصُسٔ
َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ًَ ًِ َٗ ِت ٔل ُّ َ
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدبعاولاہب،اوباعرمدقعی ،اربامیہنب لضف،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعایبؿ رفامےت
ںیہہکڑچای،ڈنیمک،ویچیٹنافردہدہوکامرےنےس(اہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن)عنمرفامای۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدبعاولاہب،اوباعرمدقعی،اربامیہنبلضف،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
نجاجونرفںوکامرانعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 105

یحٌيً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،زہزیً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل بً ًتبہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا
راوی  :محنس بً ٰ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة ًَ ًِ ابِ ًٔ

ض َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َٗ ِت ٔل أَ ِربَ ٍٕ ٔم ًِ َّ
لرصز ٔ
الس َو ِّ
ًَبَّا ٕ
اب ال َّي ِن َل ٔة َوال َّي ِح ٔل َوا ِل ُض ِسصُ ٔس َوا ُّ َ
دمحم نب ٰییحی ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی،دیبع اہلل نب دبعاہلل نبہبتع ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناچراجونرفںوکامرڈاےنلےسعنمرفامای()3ویچیٹن)4(،دہشیکیھکم)5(،دہدہ)6(،ڑچای۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
نجاجونرفںوکامرانعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 106

ًيسي مرصیاٌ ً ،بساهَّلل بً وہب ،یوىص ابً طہاب ،سٌيسبً مشيب ،ابی سلنہ
راوی  :احنسبً ًنزو بً رسح ،احنسبً ٰ
بً ًبساهَّلل  ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

رصیَّا ٌٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ
الرسحٔ َوأَ ِح َن ُس بِ ًُ ً َٔيسي ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
اب ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب َوأَب ٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ى َ ٔي ِّي اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ى َب ٔ ًّيا
ٔط َض ٕ

َ
َ
َ
ک ى َ ِن َل ْة أَ ِص َلَ ِٜت أ ُ َّم ّة ٔم ًِ
ٔم ًِ اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
ْق َػ ِت َ
ْق َی ٔة ال َّي ِن ٔل َٓأ ُ ِ ٔ
ْق َػ ِت ُط ى َ ِن َل ْة َٓأ َم َز بٔ َ ِ
رح َٗ ِت َٓأ ِووَی اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل إٔل َِيطٔ فٔی أ ٌِ َ َ
ئََ
اْلِ ُ َم ٔه ُت َشبِّحُ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا أَبُو َػال ٔ ٕح َح َّسثَىٔي َّ
اب بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔى َ ِح َو ُظ َو َٗا َل
الل ِي ُث ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
ْق َػ ِت
ََ
ادمحنب رمعف نب رسح ،ادمحنب ٰیسیع رصمایؿ  ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن انب اہشب ،دیعسنب بیسم ،ایب ہملس نب دبعاہلل  ،رضحت
اوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییسکیبنوکویچیٹنےناکٹایلوتاوہنںےنمکحدایہک
ویچویٹنںاک اسرا لبالجدای اجےئ۔انچہچن فہالجدای ایگ۔اس رپاہللاعتیل ےناؿ یکرطػ فیح یجیھہک اکیویچیٹن ےکاکس ے رپآپ

ےناکیوپریاتموکابتہرکدایوجاہللیکاپیکایبؿرکیت؟یھ۔اکیدفرسیدنسےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :ادمحنب رمعف نب رسح ،ادمحنب ٰیسیع رصمایؿ  ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن انب اہشب ،دیعسنب بیسم ،ایب ہملس نب دبعاہلل ،
رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھچیٹرکنکیامرےنیکاممتعن
ابب  :اکشراکایبؿ
وھچیٹرکنکیامرےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 107

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًليہ ،ایوب ،حرضت سٌيس بً جبير

ْقی ّبا ل ٔ ٌَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ُم َِ َّٔ ٕل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
وب ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕأَ ٌَّ َ ٔ
ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ أَ ُّی َ
َخ َذ َٖ َٓ َي َضا ُظ َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ ا ِل َد ِذ ٔ
ٖ َو َٗا َل إٔى َّ َضا َلَ َت ٔؼي ُس َػ ِي ّسا َو ََل َت ِي َٜأ ُ ًَ ُس ًّوا َو َل َّٔ ٜي َضا

رس ِّ
ک أَبَ ّسا
ک أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ِي ُط ث ُ َّه ًُ ِس َت َلَ أُک َ ِّل ُن َ
الشًَّ َو َت ِٔ َ٘أ ُا ِل ٌَي ِ َن َٗا َل ٓ ٌََا َز َٓ َ٘ا َل أ ُ َح ِّسث ُ َ
َتُ ٔ ِٜ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع ،اویب ،رضحت دیعس نب ریبج رفامےت ںیہ ہک دبعاہلل نب لفغم ےک اکی زعسی ےن وھچیٹ رکنکی
ایلگن رپ رھک رک ام ری وت اوہنں ےن اےس رفاک افر رفامای یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےناس ےس عنم ایک ےہ افر رفامای ےہ ہک اس ےس ہن وت
اکشر وہات ےہ ہن دنمش وک اصقنؿ اتچنہپ ےہ اہتبل یسک اکداتن وٹٹ اتکس ےہ،آا ھ وھپٹ یتکس ےہ۔ رفامےت ںیہہک اس زعسی ےن دفابرہ
ااسییہایکوتدبعاہلل نبلفغمےنرفامایںیمےنںیہمتہیئاتایہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسعنمرفامایرھپمتےندفابرہفیہ
رحتکیک۔ابںیممتےسیھبکابتہنرکفںاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،اویب،رضحتدیعسنبریبج

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

ابب  :اکشراکایبؿ
وھچیٹرکنکیامرےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 108

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بيسبً سٌيس ،محنسبً بظار ،محنسبً جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہً٘ ،بہ بً ػہباٌ ،حرضت
ًبساهَّلل بً مِٔل رضي اهَّلل ًيہ

رف َٗ َاَل َح َّسثَ َيا
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ُم َِ َّٔ ٕل َٗا َل ى َ َهی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِل َد ِذ ٔ
ٖ
ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ُػ ِض َب َ
ُ
رس ِّ
الشًَّ
َو َٗا َل إٔى َّ َضا ََل َت ِ٘ ُت ُ
ل الؼَّ ِي َس َو ََل َت ِيکٔی ا ِل ٌَ ُس َّو َو َل َّٔ ٜي َضا َت ِٔ َ٘أ ا ِل ٌَي ِ َن َو َتُ ٔ ِٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبع نب دیعس ،دمحمنب اشبر ،دمحمنب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،ہبقع نب نابہؿ ،رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرکنکیایلگنرپ رھکرک امرےنےس عنمایک افررفامایاسےسہن وتاکشروہاتےہ ہندنمش وک
اصقنؿاتچنہپےہاہتبلآا ھوھپٹیتکسےہافرداتنوٹٹاتکسےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبعنب دیعس ،دمحمنب اشبر ،دمحمنب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،ہبقع نب نابہؿ ،رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگٹگ(افریلکپھچ)وکامرڈاانل
ابب  :اکشراکایبؿ

رگٹگ(افریلکپھچ)وکامرڈاانل

جلس  :جلس سوو

حسیث 109

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بسالحنيسبً جبير ،سٌيسبً مشيب ،حرضت او شیک رضي اهَّلل ًيہا

ش ٕ
یک
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ أ ُ ِّو َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َم َزصَا بٔ َ٘ ِت ٔل اْلِ َ ِو َزا ْٔ

اوبرکب نبایب ہبیش  ،ایفسؿ نب ہنییع،دبعابدیمحنبریبج،دیعسنببیسم،رضحتاؾرشکیریضاہلل اہنع رفامیتںیہ ہک یبنرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناؿوکرگٹگامرےناکمکحدای
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،دبعابدیمحنبریبج،دیعسنببیسم،رضحتاؾرشکیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رگٹگ(افریلکپھچ)وکامرڈاانل

جلس  :جلس سوو

حسیث 110

راوی  :محنسبً ًبسالنلک بً ابی طواربً ،بسالٌزیز بً مدتار ،سہيل ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ َح َّسثَ َيا ُس َض ِي ْل ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َ
ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َٗا َل َم ًِ َٗ َت َل َو َزُّا فٔی أَ َّو ٔل َرضبَ ٕة َٓ َل ُط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َح َش َي ّة َو َم ًِ َٗ َتل ََضا فٔی َّ
الثاى ٔ َي ٔة
َ
ِ
َّ
َّ
ََک ُظ فٔی ا ِل َن َّزة ٔ
الرضبَ ٔة الثال ٔ َث ٔة َٓ َل ُط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َح َش َي ّة أَ ِزن َی ٔم ًِ ال ٔذی ذ َ َ
َٓ َل ُط ََ ٛذا َو ََ ٛذا أَ ِزنَی ٔم ًِ اْلِ ُوی َی َو َم ًِ َٗ َتل ََضا فٔی َّ ِ
َّ
الثاى ٔ َيةٔ

دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلسینباتخمر،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای سج ےن رگٹگ وک یلہپ رضب ںیم امر ڈاال اےس اینت ایکینں ںیلم یگ افر سج ےن دفرسی رضب ںیم امر ڈاال اےس اینت
(یلہپرمہبتےسمک)ایکینںںیلمیگافرسجےنرسیتیرضبںیمامرڈاالاےساینت(دفرسیرمہبتےسمک)ایکینںںیلمیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلسینباتخمر،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رگٹگ(افریلکپھچ)وکامرڈاانل

جلس  :جلس سوو

حسیث 111

راوی  :احنس بً ًنزو بً رسحً ،بساهَّلل بً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ
الرسحٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل ٔل َِو َز ْٔ ا ِل ُٔ َو ِي ٔش َ٘ ُة
ادمح نب رمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرگٹگوکدباعمشفدباکررفامای۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رگٹگ(افریلکپھچ)وکامرڈاانل

جلس  :جلس سوو

حسیث 112

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یوىص بً محنس ،جزیز بً حازو ،ىآٍٓ ،اٛہ بً مِيرہ كی آزاز َکزہ باىسی حرضت سائبہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ٕ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ َسائ َٔب َة َم ِو ََلة ٔا ِل َٔأٛطٔ بِ ًٔ ا ِل ُنِٔي َرة ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َ
ل بٔطٔ َص ٔذظ ٔ
َأَ ِت فٔی بَ ِيت َٔضا ُر ِم ّحا َم ِو ُؿو ًّا َٓ َ٘ال َِت یَا أُوَّ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َما َت ِؼ َئٌي َن ب ٔ َض َذا َٗال َِت َن ِ٘ ُت ُ
أى َّ َضا َز َخل َِت ًَل َی ًَائٔظَ َة َ َ
ق َزابَّ ْة إ ٔ ََّل أَكَِٔأ َ ِت ال َّي َار
اْلِ َ ِو َزاَْ َٓإ ٔ ٌَّ ى َ ٔي َّي اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ِخب َ َرىَا أَ ٌَّ إٔبِ َزاص َٔيه َل َّنا أ ُ ِلق ٔ َی فٔی ال َّيارٔ ل َِه َت ًِ ُٜفٔی اْلِ َ ِر ٔ
َُي ِ َر ا ِل َو َز ْٔ َٓإٔى َّ َضا کَاى َ ِت َت ِي ُٔ ُذ ًَل َِيطٔ َٓأ َ َم َز َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ َ٘ ِتلٔطٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ویسن نب دمحم ،رجری نب احزؾ ،انعف ،افہک نب ریغمہ یک آزاد رکدہ ابدنی رضحت اسہبئ رفامیت ںیہ ہک ںیم دیسہ اعہشئ
ےکرھگیئگ۔داھکیہکرھگںیماکیرباھچراھکوہاےہ۔وترعضایکاےاؾاوملنینم!آپاسےسایکرکیتںیہ؟رفامےنںیگلمہاس
ےسرگٹگ(افرایلکپھچ ں)امریتںیہ۔اسےیلہکاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہئاتایہکدیساناربامیہہیلعاالسلؾوکبج
آگ ںیم ڈاال ایگ وت زنیم ےک رہ اجونر ےنآگ اھجبےنیک وکشش یک۔ وساےئ رگٹگ ےکہک ہیاس ںیموھپکن امر راہ اھت (اتہک افر
ڑھبےک)اسےیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسامرڈاےنلاکمکحرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحم،رجرینباحزؾ،انعف،افہکنبریغمہیکآزادرکدہابدنیرضحتاسہبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہداتنفاالدردنہرحاؾےہ
ابب  :اکشراکایبؿ
رہداتنفاالدردنہرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 113

راوی  :محنس بً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،ابوازریص ،حرضت ابوثٌلبہ خظىي

َ
ٔیص ا ِل َد ِو ََلن ٔ ُّی ًَ ًِ أَبٔی َث ٌِل ََب َة ا ِل ُدظَ ىٔ ِّي أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأىَا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو إ ٔ ِزر َ
الش َبا َٔ َٗا َل الزُّصِز ٔ ُّی َول َِه أَ ِسن ٍِ ب ٔ َض َذا َحًَّي َز َخل ُِت َّ
اب ٔم ًِ ِّ
الظ َاو
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ أَک ِ ٔل کُلِّ ذٔی ى َ ٕ
َ
دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اوبادرسی ،رضحت اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رہداتن
فاےلدردنےوکاھکےنےسعنمرفامای۔اامؾزرہیرفامےتںیہبجکتںیماشؾںیہنایگبتکتںیمےنہیدحثیںیہن ین؟یھ۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اوبادرسی،رضحتاوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہداتنفاالدردنہرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 114

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،مٌاویہ ،ہظاو ،احنس بً سياٌ ،اسح ٙبً ميؼورً ،بسالزحنً بً مہسی ،مالک بً اىص،
اسنٌيل بً ابی حٜيهً ،بيسہ بً سٔياٌ ،حرضت ابوہزیزہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم ٌَاؤیَ ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕح و َح َّسث َ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ أَبٔی َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ ًَب ٔ َ
ٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َمال ٔ ُ
يس َة بِ ًٔ ُس ِٔ َي َ
اب ٔم ًِ ِّ
رح ْاو
ل کُلِّ ذٔی ى َ ٕ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَک ِ ُ
الش َبا َٔ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہی ،اشہؾ،ادمحنبانسؿ،ااحسؼنب وصنمر،دبعارلنمحنبدہمی ،امکلنباسن،اامسلیعنب ایبمیکح،دیبعہ
نبایفسؿ،رضحتاوبرہریہایبؿرفامےتںیہہک یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہداتنفاےلدردنےاکاھکانرحاؾ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہی،اشہؾ،ادمحنبانسؿ،ا،قحنبوصنمر،دبعارلنمحنبدہمی،امکلنباسن،الیعمسنبایبمیکح،

دیبعہنبایفسؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رہداتنفاالدردنہرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 115

راوی  :برک بً خلٕ ،ابً ابی ًسی ،سٌيسً ،لی بً حٜه ،مينوٌ بً مہزاٌ ،سٌيسبً جبير ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل
ًيہنا

اٌ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسث َ َيا ابِ ًُ أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ َم ِي ُنو ٌٔ بِ ًٔ ٔم ِض َز َ
َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ

اب ٔم ًِ ِّ
الش َبا َٔ َو ًَ ًِ کُلِّ ذٔی
ض َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو َخ ِيب َ َر ًَ ًِ أَک ِ ٔل کُلِّ ذٔی ى َ ٕ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ٔم ِدلَبٕ ٔم ًِ َّ
اللي ِر ٔ
رکب نب فلخ ،انب ایب دعی ،دیعس ،یلع نب مکح ،ومیمؿ نب رہماؿ ،دیعسنب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک
گنجربیخےکدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہداتنفاےلدردنہافرےجنپفاےلرپدنہوکاھکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :رکبنبفلخ،انبایبدعی،دیعس،یلعنبمکح،ومیمؿنبرہماؿ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ڑیھبیافرولڑمیاکایبؿ
ابب  :اکشراکایبؿ
ے
ڑیھبیافرولڑمیاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 116

یحٌي بً واؿح  ،محنس بً اسحً ،ٙبسالرکیه بً مدار ،ٚحباٌ بً جزَ ،حرضت خزینہ بً
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،
جزء رضي اهَّلل ًيہ

َّاٌ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َواؿ ٕٔح ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس ال َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِرکی ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُن َدارٔ ٔ ًِ ًَ ٚحٔب َ
ق َما َت ُ٘و ُل فٔی َّ
الث ٌِل َٔب
غ اْلِ َ ِر ٔ
ک ًَ ًِ أَ ِح َيا ٔ
ُک ْٔلَ ِسأ َ َل َ
بِ ًٔ َجزِ ٕئ ًَ ًِ أَخٔيطٔ ُخزَیِ َن َة بِ ًٔ َجزِ ٕئ َٗا َل ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ٔجئِت َ
ل َّ
ل ِّ
الث ٌِل ََب ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َما َت ُ٘و ُل فٔی ِّ
الذئ ِ َب أَ َح ْس ٓ ٔيطٔ َخي ِ ْر
الذئ ِ ٔب َٗا َل َو َیأِک ُ ُ
َٗا َل َو َم ًِ َیأِک ُ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب فاحض  ،دمحم نب ااحسؼ  ،دبعارکلمی نب قرارؼ ،ةحؿ نب زجع ،رضحت زخب ہ نب زجء ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم اس ےیل احرض وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زنیم ےک ھچک اجونرفں یک
ابتب درایتف رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملسولڑمییک ابتب ایک رفامےت ںیہ ؟ رفامای ولڑمی وکؿ اھکات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک
ے
اےاہللےکروسؽ!آپڑیھبیےکقلعتمایکرفامےتںیہ؟رفامایسجںیمالھبیئافرریخوہفہالھبولڑمیاھکےئاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبفاحض،دمحمنبا،قح،دبعارکلمینبقرارؼ،ةحؿنبزجع،رضحتزخب ہنبزجءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجباکمکح
ابب  :اکشراکایبؿ
وجباکمکح

جلس  :جلس سوو

حسیث 117

راوی  :ہظاو بً ًنار ،محنسبً ػباحً ،بساهَّلل بً رجاء مکی ،اسناًيل بً اميہً ،بساهَّلل بً ًبيسبً ًنير ،ابً ابی
ًنار ،جابز بً ًبساهَّلل حرضت ًبسالزحنً بً ابی ًنار

ئ ا ِل َنک ُِّّی ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ أ ُ َم َّي َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َر َجا ٕ
بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َني ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ًَ َّنارٕ َوص َُو ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َٗا َل َسأ َ ِل ُت َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ َّ
الـبُ ٍٔ أَ َػ ِي ْس ص َُو َٗا َل َن ٌَ ِه ُٗل ُِت
آکُلُ َضا َٗا َل َن ٌَ ِه ُٗل ُِت أَ َط ِي ْئ َسنٔ ٌِ َت ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َن ٌَ ِه
اشہؾ نب امعر ،دمحمنب ابصح ،دبعاہلل نب راجء یکم ،اامسلیع نب اہیم ،دبعاہلل نب دیبعنب ریمع ،انب ایب امعر ،اجرب نب دبعاہلل رضحت
دبعارلنمح نب ایب امعر رفامےتںیہہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےسوجب ےک قلعتمدرایتف ایکہک ہی اکشر ےہ؟ رفامای یجاہں۔
ںیمےنرعضایکہیابتآپےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس ینےہ؟رفاماییجاہں۔
رافی  :اشہؾ نب امعر ،دمحمنب ابصح ،دبعاہلل نب راجء یکم ،اامسلیع نب اہیم ،دبعاہلل نب دیبعنب ریمع ،انب ایب امعر ،اجرب نب دبعاہلل
رضحتدبعارلنمحنبایبامعر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وجباکمکح

جلس  :جلس سوو

حسیث 118

یحٌي بً وؿح ،ابً اسحً ،ٙبسالرکیه بً ابی مدار ،ٚحباٌ بً جزء ،حرضت خزینہ بً جزر
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،
رضي اهَّلل ًيہ

َّاٌ بِ ًٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ َواؿ ٕٔح ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙبسٔ ال َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِرک ٔیه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُن َدارٔ ٔ ًِ ًَ ٚحٔب َ
ل َّ
َجزِ ٕئ ًَ ًِ ُخزَیِ َن َة بِ ًٔ َجز ِ ٕئ َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َما َت ُ٘و ُل فٔی َّ
الـبُ ٍَ
الـبُ ٍٔ َٗا َل َو َم ًِ َیأِک ُ ُ
اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبفحض،انبااحسؼ،دبعارکلمینبایبقرارؼ،ةحؿنبزجء،رضحتزخب ہنبزجرریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوجبیکابتبایکرفامےتںیہ؟رفامایوکؿےہوجوجباھکےئ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبفحض،انبا،قح،دبعارکلمینبایبقرارؼ،ةحؿنبزجء،رضحتزخب ہنبزجرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگہاکایبؿ
ابب  :اکشراکایبؿ
وگہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 119

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً ٓـيل ،حشين ،زیسبً وہب ،حرضت ثابت بً یزیس انؼاری

یس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َل
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ُح َؼي ِ ٕن ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ َوصِبٕ ًَ ًِ ثَابٔتٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
اض ؿ َٔبا ّبا َٓا ِط َت َو ِوصَا َٓأَکَلُوا ٔم ِي َضا َٓأ َ َػ ِب ُت ٔم ِي َضا َؿ ًّبا َٓظَ َویِ ُت ُط ث ُ َّه
اب ال َّي ُ
َُّ ٛيا َم ٍَ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َػ َ
رسائ ٔي َل ُم ٔش َد ِت
أَ َت ِي ُت بٔطٔ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َخ َذ َجز ٔ َ
یس ّة َٓ َح ٌَ َل َي ٌُ ُّس ب ٔ َضا أَ َػابٔ ٌَ ُط َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ أ ُ َّم ّة ٔم ًِ بَىٔي إ ٔ ِ َ
اض َٗ ِس ا ِط َت َو ِوصَا َٓأَکَلُوصَا َٓل َِه َیأ ِک ُ ِل َول َِه یَ ِي َط
َز َوابَّ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق َوإنِّٔی ََل أَ ِزرٔی ل ٌََ َّل َضا ه ٔ َی َٓ ُ٘ل ُِت إ ٔ ٌَّ ال َّي َ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،نیسح،زدینبفبہ،رضحتاثتبنبسیدیااصنریرفامےتںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتےھت۔ولوگںےنتہبیسوگہڑکپرکوھبںینافراھکےنےگل۔ںیمےنیھباکیوگہڑکپیافروھبؿرکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکدختمںیمک شیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاشخیلافراسےساینپاویلگنںرپامشررکےنےگل۔رھپرفامایینب
ارسالیئ ےکاکیرگفہیک وصرںیتخسمیکںیئگ افرزنیم ےکاجونرفںیک وصرںیت اؿ وکدیںیئگ۔ےھجمولعمؾ ںیہن۔وہاتکس ےہ
فہیہیوہ۔ںیمےنرعضایکولوگںےنوتوھبؿوھبؿرکوخباھکںیئ۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنوخداھکیئہنعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،نیسح،زدینبفبہ،رضحتاثتبنبسیدیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 120

راوی  :ابواسح ٙہزوی ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً حاته ،اسناًيل بً ًليہ ،سٌيس بً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،سلامیٌ يظرکی،
حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة
َح َّسثَ َيا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َض َزو ٔ ُّی إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ َحات ٕٔه َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ أَبٔی َ ُ

ْح ِو َّ
رک ِّی ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِه یُ َ ِّ
الـ َّب َو َلٔ َٗ ًِٔ ٜذ َر ُظ َوإٔى َّ ُط ل ََل ٌَ ُاو
ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِل َي ِظ ُ ٔ
اٌ ً ٔ ِيسٔی َْلَک َ ِل ُت ُط َح َّسث َ َيا أَبُو َسل ََن َة َی ِحٌَي بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
ًَا َّم ٔة ال ِّز ًَا ٔ
ئ َوإ ٔ ٌَّ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل َل َي ِي َٔ ٍُ بٔطٔ َُي ِ َر َواح ٔ ٕس َول َِو ک َ َ

اب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ أَبٔی َ ُ

َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ

اوبااحسؼرہفیاربامیہنبدبعاہللنباحمت،اامسلیعنبہیلع،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،امیلسؿُُکری،رضحتاجربنبدبعاہللریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وگہ یک رحتم ایبؿ ںیہن رفامیئ ،اہتبل اےس اندنسپ رفامای افر ہی اعؾ
رچفاوہں یک وخراک ےہ افر اہلل ےن اس ےس تہب ولوگں وک عفن اشخب افر ارگ ریمے اپس وگہ وہیت وت ںیم رضفر اھکات۔ رضحت رمع
افرفؼریضاہللہنعےسیھبااسییہومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اوبا،قح رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب احمت ،اامسلیع نب ہیلع ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،امیلسؿ ُُکری ،رضحت اجرب نب
دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ

وگہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 121

راوی  :ابوَکیبً ،بسالزحيه بً سلامیٌ زاؤز بً ابی ہيس ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری

رض َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل ىَا َزی
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
َکیِبٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ أَبٔی ص ٔ ِي ٕس ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ

َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل ٔم ًِ أَصِ ٔل ُّ َّ
رص َٖ ٔم ًِ الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إ ٔ ٌَّ أَ ِر َؿ َيا أَ ِر ْق
الؼٔ ٔة ح ٔي َن ا ِن َ َ
َم َـ َّب ْة ٓ ََنا َت َزی فٔی ِّ
اب َٗا َل بَ َل َِىٔي أَى َّ ُط أ ُ َّم ّة ُم ٔش َد ِت َٓل َِه َیأ ِ ُمزِ بٔطٔ َول َِه َی ِي َط ًَ ِي ُط
الـ َب ٔ
اوبرکبی،دبعارلمیحنبامیلسؿداؤدنبایبدنہ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریرفامےتںیہہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسامنزےسافرغ وہےئوتالہہفصںیمےس اکی صخش ےناکپررکرعضایک اےاہللےکروسؽ!امہرےالعہقںیموگہتہب
وہیتےہ۔وگہےکقلعتمآپایکمکحدےتیںیہ؟رفامایےھجمولعمؾوہاےہہکاکیرگفہیکںیلکشخسمرکدییئگںیھت،وگہیکوصرت
ںیم۔زینآپےناھکےناکمکحیھبہندایافرعنمیھبہنرفامای۔
رافی  :اوبرکبی،دبعارلمیحنبامیلسؿداؤدنبایبدنہ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 122

راوی  :محنسبً مؼفی حنصي ،محنسبً رحب ،محنسبً وليسزبيسی ،زہزی ،ابی امامہ ،سہل بً حييٕ ،حرضت
ًبساهَّلل بً ًباض

َّ
رح ٕب َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس الزُّبَ ِيس ُّٔی ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ِ

ض ًَ ًِ َخالٔسٔ بِ ًٔ ا ِل َولٔي ٔس أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أتُ َٔی
أ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ حُ َي ِي ٕٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
بٔ َـ ٕٓب َم ِظو ٔ ٓ ٕ
َ َٓ ٍَ َی َس ُظ ًَ ِيطُ َٓ َ٘ا َل
رض ُظ َیا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّطُ َل ِح ُه َؿ ٕٓب ََ
ی ٓ ُ ِّ
َْق َب إٔل َِيطٔ َٓأَص َِوی ب ٔ َي ٔسظ ٔل ٔ َيأِک ُ َل ٔم ِيطُ َٓ َ٘ا َل َلطُ َم ًِ َح ََ
الـ ُّب َٗا َل ََل َو َل َّٔ ٜيطُ ل َِه یَ ًِ ُٜبٔأ َ ِرضٔي َٓأ َ ٔج ُسنٔی أَ ًَآُ ُط َٗا َل َٓأَص َِوی َخال ٔ ْس إیٔ َی َّ
رح ْاو َّ
الـبِّ َٓأ َک َ َل
َل ُط َخال ٔ ْس یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ َ َ
ٔم ِي ُط َو َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِي ُوزُ إٔل َِيطٔ
دمحم نب یفصم یصمح ،دمحمنب رحب ،دمحمنب فدیلزدیبی ،زرہی ،ایب اامہم ،لہس نب فینح ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ
ہکاخدل نبفدیل ےنرفامایہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس یکدختمںیم ینھبوہیئوگہ ک ش یکیئگ بجآپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےک رقبی یک یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اھکےن ےک ےیل اہھت سباھای۔ احرضنی ںیم ےس اکی صخش ےن رعض ایک
اے اہلل ےک روسؽ! ہیوگہ اکوگتش ےہ۔اس رپ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناس ےساہھت ااھٹایل وت رضحت اخدل ےن رعض ایک
اےاہللےکروسؽ!ایکوگہ رحاؾےہ؟رفامایںیہن!رحاؾوتںیہننکیلامہرےالعہقںیموہیتںیہناسےیلےھجمدنسپںیہنوترضحت
اخدلےناہھتوگہیکرطػسباھایافروگہاھکیئاحالہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿیکرطػدھکیرےہےھت۔
رافی  :دمحمنبیفصمیصمح،دمحمنبرحب،دمحمنبفدیلزدیبی،زرہی،ایباامہم،لہسنبفینح،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وگہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 123

راوی  :محنسبً مؼفی ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بساهَّلل بً زیيار ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

رح ُو َي ٌِىٔي َّ
الـ َّب
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل أ ُ َ ِّ

دمحمنبیفصم،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن

رفامایںیموگہوکرحاؾںیہناتہک۔
رافی  :دمحمنبیفصم،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخوگشاکایبؿ
ابب  :اکشراکایبؿ
رخوگشاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 124

راوی  :محنسبً بظار ،محنسبً جٌرفً ،بسالزحنً بً مہسی ،طٌبہ ،ہظاو بً زیس ،حرضت اىص بً مالک

رف َو ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َم َز ِرىَا ب ٔ َن ِّز َّ
الو ِض َزا ٌٔ َٓأ َ ِن َٔ ِح َيا أَ ِرى َ ّبا ٓ ََش ٌَ ِوا ًَل َِي َضا َٓ َل َِبُوا ٓ ََش ٌَ ِي ُت َحًَّي أَ ِز َر ِٛت َُضا َٓأ َ َت ِي ُت ب ٔ َضا أَبَا

كَ ِل َح َة ٓ ََذبَ َح َضا ٓ ََب ٌَ َث بٔ ٌَ ُحز ٔ َصا َو َورَٔ ٔ ٛضا إیٔ َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘بٔل ََضا

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج ،دبعارلنمحنب دہمی ،ہبعش ،اشہؾنبزدی،رضحتاسننب امکلرفامےتںیہہکمہرمارہظلاؿانیم ہگج
ےس زگرے۔ مہ ےن اکی رخوگش وک ڑیھچا افر اےس ڑکپےن ےک ےیلدفڑے نکیلابآلرخ کھت ےئگ۔ رھپ ںیم دفڑا افر ںیم ےن اےس
ڑکپایل افررضحتاوبہحلط ےکاپسالای۔اوہنںےناےسذحب ایکافراسیکراؿافررسنیاک ہصحیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس
اجیھب۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوبقؽرفامایل۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رخوگشاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 125

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیسبً ہاروٌ ،زاؤز بً ابی ہيس ،طٌيي ،حرضت محنس بً ػٔواٌ رضي اهَّلل ًيہ

وٌ أَى ِ َبأَىَا َزا ُو ُز بِ ًُ أَبٔی ص ٔ ِي ٕس ًَ ًِ َّ
اٌ أَى َّ ُط َمزَّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َػٔ َِو َ
ار َ
ٔیس ّة
ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔأ َ ِرى َ َبي ِ ٔن ُم ٌَ ِّل َ٘ ُض َنا َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت َص َذیِ ًٔ اْلِ َ ِرى َ َبي ِ ٔن َٓل َِه أَ ٔج ِس َحس َ
ل َٗا َل ک ُ ِل
أُذَِّٛيض ٔ َنا ب ٔ َضا ٓ ََذ َِّ ٛي ُت ُض َنا ب ٔ َن ِز َوة ٕأََٓآک ُ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،داؤد نبایبدنہ،یبعش،رضحتدمحمنبوفصاؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس ےس زگرے ،دف رخوگش اکٹلےئ وہےئ وت رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم ےن ہی دف رخوگش ڑکپے۔ ےھجم
ولےہیکوکیئزیچہنیلمہکذحبرکفں۔وتںیمےندیفسزیتداھررھتپےساؿوکذحبایک۔ایکںیماھکولں؟رفامایاھکول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رضحتدمحمنبوفصاؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
رخوگشاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 126

یحٌي بً واؿح  ،محنسبً اسح ،ٙالرکیه بً ابی مدار ،ٚحباٌ بً جزئ ،حرضت خزینہ بً
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،
جزء

َّاٌ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َواؿ ٕٔح ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس ال َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِرک ٔیه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُن َدارٔ ٔ ًِ ًَ ٚحٔب َ
ق َما َت ُ٘و ُل فٔی َّ
الـبِّ َٗا َل
غ اْلِ َ ِر ٔ
َک ًَ ًِ أَ ِح َيا ٔ
ک ْٔلَ ِسأَل َ
بِ ًٔ َجزِ ٕئ ًَ ًِ أَخٔيطٔ ُخزَیِ َن َة بِ ًٔ َجزِ ٕئ َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ ٔجئِ ُت َ

ل ٔم َّنا ل َِه تُ َ ِّ
ْح ِو َول ٔ َه یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ُٓ٘ ٔ َس ِت أ ُ َّم ْة ٔم ًِ اْلِ ُ َم ٔه َو َرأَیِ ُت َخ ِل ّ٘ا َرابَىٔي
ََل آکُلُطُ َو ََل أ ُ َ ِّ
رح ُمطُ َٗا َل ُٗل ُِت َٓإٔنِّی آک ُ ُ
ل ٔم َّنا ل َِه تُ َ ِّ
ْح ِو َول ٔ َه َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل
ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َما َت ُ٘و ُل فٔی اْلِ َ ِرى َ ٔب َٗا َل َلَ آکُلُ ُط َو ََل أ ُ َ ِّ
رح ُم ُط ُٗل ُِت َٓإٔنِّی آک ُ ُ
ى ُ ِّبئ ُِت أَى َّ َضا َت ِسمَی

اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب فاحض  ،دمحمنب ااحسؼ  ،ارکلمی نب ایب قرارؼ ،ةحؿ نب زجئ ،رضحت زخب ہ نب زجء رفامےت ںیہ۔ ںیم ےن
رعضایکاےاہللےکروس ؽ!ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمزنیمےکڑیکفںےکقلعتموپےنھچےکےیلاحرضوہا
وہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوگہیکابتبایکاراشدرفامےتںیہ؟رفامایوخداھکاتںیہن،دفرسفںےکےیلرحاؾںیہن ئاتات۔ںیم
ےن رعض ایک سجیک رحتم آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ہن ایبؿ رفامںیئ ںیم اےس اھکؤں اگ افر اے اہلل ےک روسؽ! آپ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس وخد ویکں ںیہن اھکےت؟ رفامای اکی رگفہ مگ (خسم) وہایگ اھت۔ ںیم ےن اس یکتقلخ ایسی دیھکی ہک ےھجم کش وہا(ہک
اشدیوگہاسوقؾیکخسمدشہوصرتےہ)ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرخوگشےکقلعتمایک
اراشد رفامےت ںیہ ؟ رفامایوخد اھکات ںیہن افر دفرسفں ےک ےیل رحاؾ ںیہن ئاتات۔ ںیم ےن رعض ایک سج زیچ یک رحتم آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسایبؿہنرفامںیئ ںیماےساھکؤںاگاھکؤں اگ افرآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسوخدویکںںیہناھکےت؟ رفامایےھجمئاتایایگ
ےہہکاےسضیحآاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبفاحض،دمحمنبا،قح،ارکلمینبایبقرارؼ،ةحؿنبزجئ،رضحتزخب ہنبزجء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیلھچمرمرکحطسآبرپآاجےئ؟
ابب  :اکشراکایبؿ
وجیلھچمرمرکحطسآبرپآاجےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 127

راوی  :ہظاو بً ًنار ،مالک بً اىص  ،ػٔواٌ بً سليه ،سٌيس بً سلنہ ،ال بً ازر ،ٚمِيرہ بً ابی بززہ ،بىي ًبسزار،
حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َح َّسثَىٔي َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َسل ََن َة ٔم ًِ آ ٔل ابِ ًٔ اْلِ َ ِز َر ٔ ٚأَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َمال ٔ ُ

ا ِل ُنِٔي َر َة بِ ًَ أَبٔی ب ُ ِز َز َة َوص َُو ٔم ًِ بَىٔي ًَ ِبسٔ ال َّسارٔ َح َّسثَ ُط أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ْح َّ
السى ِ َيا
الل ُض ُ
ور َما ُؤ ُظ ا ِل ٔح ُّل َم ِيت َ ُت ُط َٗا َل أَبُو ًَ ِبس اهَّللٔ بَ َل َِىٔي ًَ ًِ أَبٔی ًُب َ ِي َس َة ا ِل َح َواز ٔأَى َّ ُط َٗا َل َص َذا ن ِٔؼ ُ
ٕ ا ِل ٌٔل ِٔه ْٔل َ ٌَّ ُّ
ا ِل َب ِ ُ

ْح َوبَق ٔ َی ا ِلب َ ُّر
ْح َٓ َ٘ ِس أَ ِٓ َتا َک فٔی ا ِل َب ِ ٔ
بَ ٌّز َوبَ ِ ْ

اشہؾنبامعر،امکلنباسن،وفصاؿنبمیلس،دیعسنبہملس،اؽنبازرؼ،ریغمہنبایبربدہ،ینبدبعدار،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دنمسر اک اپین اپک رکےن فاال ےہ افر اپین اک رمدار الحؽ
ےہ۔ اامؾ انب امہج رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبدیبعہ وجاد ےن رفامای ہی دحثی فصن ملع ےہ ویکہکن داین رحب ف رب ےہ وت رحب اک مکح اس ںیم
ایبؿوہایگافررباکابیقرہایگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،امکلنباسن،وفصاؿنبمیلس،دیعسنبہملس،اؽنبازرؼ،ریغمہنبایبربدہ،ینبدبعدار،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشراکایبؿ
وجیلھچمرمرکحطسآبرپآاجےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 128

یحٌي بً سليه كائفی ،اسناًيل بً اميہ ابوزبير ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل
راوی  :احنسبً ًبسہٰ ،

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب َس َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ُسل َِي ٕه َّ
ل بِ ًُ أ ُ َم َّي َة ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ
اللائٔف ُّٔی َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ات ٓ ٔيطٔ ٓ ََلَٔا ٓ َََل َتأِکُلُوظ
ْح أَ ِو َجزَ َر ًَ ِي ُط َٓکُلُو ُظ َو َما َم َ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما أَ ِل َقی ا ِل َب ِ ُ
ے
ادمحنبدبعہٰ،ییحی نبمیلساطئ،اامسلیعنباہیماوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایوجدرایانکرہرپڈاؽدےایاپینمکوہےنےسرماجےئفہمتاھک ےتکوہافروجدرایںیمرمرکافرپریتےنےگل(افراساکٹیپ
افرپیکرطػوہینعیاطیفوہ)وتاےستماھکؤ۔
ے
رافی  :ادمحنبدبعہٰ،ییحینبمیلساطئ،اامسلیعنباہیماوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکےاکایبؿ
ابب  :اکشراکایبؿ
وکےاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 129

راوی  :احنسبً زہزىيشاپوری ہيثه بً جنيل  ،شیک  ،طاو بً رعوہ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ اْلِ َ ِز َصز ٔال َّي ِي َشابُور ُّٔی َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ َجنٔي ٕل َح َّسثَ َيا َ ٔ
ش ْ
یک ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
اب َو َٗ ِس َس َّنا ُظ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓا ٔس ّ٘ا َواهَّللٔ َما ص َُو ٔم ًِ َّ
اللي َِّبا ٔ
ت
ًُ َن َز َٗا َل َم ًِ َیأِک ُ ُ
ل ا ِل ُِ َز َ
ادمحنب زرہشینوپری مثیہ نب لیمج  ،رشکی  ،اشؾ نب رعفہ ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک وکؿ ےہ وج وکا اھکےئ
احالہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکافقسئاتای۔دخبا!ہیاپزیکہاجونرفںںیمےسںیہن۔
رافی  :ادمحنبزرہشینوپریمثیہنبلیمج،رشکی،اشؾنبرعفہ،رضحتانبرمعریضاہللامہنع

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

ابب  :اکشراکایبؿ
وکےاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 130

راوی  :محنس بً بظار ،انؼاری ،مشٌوزیً ،بسالزحنً بً ٗاسه بً محنسبً ابی برکػسی ،ٙسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضي اهَّلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َيا ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِرکٕ
َّ
َّ
ِّ
ْق ُب َٓا ٔس َ٘ ْة َوا ِلَٔأ ِ َرةُ
الؼ ِّس ٔ
ی ًِ ًَ ٙأَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ا ِل َح َّي ُة َٓا ٔس َ٘ ْة َوا ِل ٌَ ِ َ
اب َٗا َل َم ًِ َیأِکُلُ ُط َب ٌِ َس َٗ ِو ٔل َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓا ٔس ّ٘ا
اب َٓاس َْٔٔ٘ٓ ٙي َل ل ٔ ِل َ٘اس ٔٔه أَیُ ِؤک َ ُ
ل ا ِل ُِ َز ُ
َٓا ٔس َ٘ ْة َوا ِل ُِ َز ُ
دمحمنباشبر،ااصنری،وعسمدی،دبعارلنمحنباقمسنبدمحمنبایبرکبدصقی،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اسپن افقس ےہ افر وھچب افقس ےہ۔ وچاہ افقس ےہ افر وکا افقس ےہ۔ اس دحثی ےک رافی
رضحتاقمسےسوپاھچایگہکایکوکااھکایاجاتکسےہ؟رفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسوکافقسرفامےنےکدعبوکؿےہ
وجاےساھکےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ااصنری،وعسمدی،دبعارلنمحنباقمسنبدمحمنبایبرکبدصقی،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلباکایبؿ
ابب  :اکشراکایبؿ

یلباکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 131

راوی  :حشين بً مہسیً ،بسالززاً ،ٚنز بً زیس ابی زبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی أَى ِ َبأَىَا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا ًُ َنزُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ أَک ِ ٔل ا ِلض ٔ َّزة ٔ َوثَ َني ٔ َضا

نیسحنب دہمی،دبعارلزاؼ،رمعنبزدیایبزریب،رضحتاجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیلب
افراسیکتمیقاھکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :نیسحنبدہمی،دبعارلزاؼ،رمعنبزدیایبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکانالھکےنیکتلیضف
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکانالھکےنیکتلیضف

جلس  :جلس سوو

حسیث 132

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہً ،وٖ ،زرارہ ،ابً او ٰفی ،حرضت ًبساهَّلل بً سَلو

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ًَ ِو ٕ
ٖ ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ أَ ِوفَی َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َس ََلو ٕ َٗا َل َل َّنا َٗس َٔو
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اض ٗ ٔ َب َل ُط َوٗٔي َل َٗ ِس َٗس َٔو َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ِس َٗس َٔو
ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َنسٔی َي َة اى ِ َح َٔ َل ال َّي ُ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َٗ ِس َٗس َٔو َر ُسو ُل اهَّللٔ ث َ ََلثّا َٓحٔئ ُِت فٔی ال َّيا ٔ َ
اب
رعٓ ُِت أَ ٌَّ َو ِج َض ُط ل َِي َص ب ٔ َو ِجطٔ ََّ ٛذ ٕ
ض ْٔلىِو َُز َٓ َل َّنا َتب َ َّي ِي ُت َو ِج َض ُط َ َ

الش ََل َو َوأَكٌِ ُٔنوا َّ
اض أَٓ ُِظوا َّ
الل ٌَ َاو َو ٔػلُوا اْلِ َ ِر َح َاو َو َػ ُّلوا
َٓک َ َ
اٌ أَ َّو ُل َط ِي ٕئ َسنٔ ٌِ ُتطُ َتک َ َّل َه بٔطٔ أَ ٌِ َٗا َل یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ

ب ٔ َّ
اض ى ٔ َي ْاو َت ِس ُخلُوا ا ِل َح َّي َة بٔ َش ََلو ٕ
الل ِي ٔل َوال َّي ُ

اوب رکبنبایبہبیش ،اوبااسہم ،وعػ،زرارہ،انبافٰ،ی ،رضحتدبعاہللنبالسؾرفامےتںیہہکبج یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس دمہن
ونمرہرشتفیالےئوتولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےلچافرنیتابراالعؿوہاہکاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
رشتفیالےکچ ۔ولوگںںیمںیمیھباحرضوہااتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکد۔ںوھں۔بجںیمےن ررےسآپیلصاہللہیلع
فآہلفملساکہرہہاونرداھکیوتےھجمنیقیوہایگہکہیہرہہوھجےٹصخشاکںیہن(ویکہکناسہقببتکںیموجاشناینںڑپھرںیھکںیھتبس
ہنیعب آپ ںیم وموجد ںیھت ) ہچنہچن بس ےس ےلہپ ںیم آپ وک وج ابت رفامےت انس فہ ہی ؟یھ اے ولوگ السؾ وک اعؾ رفاج دف ،اھکان الھکؤ
روتشںوکوجڑفافرراتوکبجولگوحموخابوہںامنزڑپوھوتمتالسیتمےستنجںیمدالخوہاجؤےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،وعػ،زرارہ،انبافٰ،ی،رضحتدبعاہللنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکانالھکےنیکتلیضف

جلس  :جلس سوو

حسیث 133

موسي ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا
یحٌي اززی ،ححاد بً محنس ،ابً جزیخ ،سلامیٌ بً ٰ
راوی  :محنس بً ٰ

وسي َح َّسثَ َيا ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسث َ َيا َححَّا ُد بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ َٗا َل ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ُم َ

الش ََل َو َوأَكٌِ ُٔنوا َّ
اٌ َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَٓ ُِظوا َّ
الل ٌَ َاو َو ُٛوى ُوا إ ٔ ِخ َواىّا ََ ٛنا
ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ ًُ َن َز ک َ َ

أَ َم َز ُِ ٛه اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل
دمحم نب ٰییحی ازدی ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،امیلسؿ نب ومیس ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنعایبؿ رفامای رکےت ےھت ہک اہلل ےک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالسؾوکرفاجدفافراھکانالھکؤافراھبیئاھبیئنباجؤےسیجںیہمتاہللزعفلجےنمکح
دایےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحیازدی،اجحجنبدمحم،انبرججی،امیلسؿنبومٰیس،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکانالھکےنیکتلیضف

جلس  :جلس سوو

حسیث 134

راوی  :محنسبً رمح ،ليث بً سٌس ،یزیسبً ابی حبيب ،ابی خير ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنزورضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َدي ِر ٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو أَ ٌَّ َر ُج َّل
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ یَز ٔ َ
َسأ َ َل َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ُّی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َخي ِ ْر َٗا َل تُ ِل ٌٔ ُه َّ
ْقأ ُ َّ
الش ََل َو ًَل َی َم ًِ
الل ٌَ َاو َو َت ِ َ
رعٓ َِت َو َم ًِ ل َِه َت ٌِز ٔ ِٖ
ََ
دمحمنب رحم ،ثیل نب دعس ،سیدینب ایب بیبح ،ایب ریخ ،رضحت دبعاہلل نب رمعفریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش ےن یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملس!االسؾ(ںیم)وکاسن(لمع)بسےسرتہب(دنسپدیہ)ےہ؟
رفامایوتاھکانالھکےئافرالسؾےہکاجؿاچہپؿفاےلوکافرااجنؿوک۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،ایبریخ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشاکاھکاندفےکےیلاکیفوہاجاتےہ
ابب  :اھکونںےکاوباب
اکیصخشاکاھکاندفےکےیلاکیفوہاجاتےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 135

یحٌي بً زیازاسسی ،ابً جزیخ  ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل
راوی  :محنسبً ًبساهَّلل رقیٰ ،

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ زٔ َیاز ٕاْلِ َ َسس ُّٔی أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ أَى ِ َبأَىَا أَبُو الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ

َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه كَ ٌَ ُاو ا ِل َواح ٔ ٔس َیِٜف ٔی ٔاَلث ِ َيي ِ ٔن َوكَ ٌَ ُاو ٔاَلث ِ َيي ِ ٔن یَِٜف ٔی اْلِ َ ِر َب ٌَ َة َوكَ ٌَ ُاو اْلِ َ ِر َب ٌَةٔ

یَِٜف ٔی َّ
الث َناى ٔ َي َة

دمحمنبدبعاہللریقٰ،ییحینبزایدادسی،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاکیصخشاکاھکاندفےکےیلافردفاکاچرےکےیلافراچراکآھٹےکےیلاکیفوہاجاتےہ۔(ینعیہنرصػربتکوہاجیتےہ
ہکلبوبہجااثیرافکتییھبرکاتےہ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللریقٰ،ییحینبزایدادسی،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اکیصخشاکاھکاندفےکےیلاکیفوہاجاتےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 136

موسي سٌيس بً زیسً ،نزو بً زیيار ،آل زبير ،ساله بً ًبساهَّلل بً ًنز ،حرضت ًنز
راوی  :حشً بً ًلی خَلل ،حشً بً ٰ

بً خلاب رضي اهَّلل ًيہ

وسي َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َزیِ ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ زٔی َيا ٕر َٗ ِض َز َما ٌُ آ ٔل
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َد ََّل ُل َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ
الزُّبَي ِر ٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َسال ٔ َه بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ًُٔ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّلا ٔب َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّله إ ٔ ٌَّ كٌَاو ا ِلواح ٔ ٔس َیِٜف ٔی ٔاَلث ِ َيي ِ ٔن َوإ ٔ ٌَّ كٌَاو ٔاَلث ِ َيي ِ ٔن یَِٜف ٔی َّ
الث ََلثَ َة َواْلِ َ ِر َب ٌَ َة َوإ ٔ ٌَّ كَ ٌَ َاو اْلِ َ ِر َب ٌَ ٔة یَِٜف ٔی ا ِل َد ِن َش َة
َ
َ َ
َ َ َ

َو ِّ
الش َّت َة

نسح نب یلع الخؽ ،نسح نب ومٰیس دیعس نب زدی ،رمعف نب دانیر ،آؽ زریب،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل
ہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالبہبشاکیصخشاکاھکاندفےکےیلافکتیرکاتےہافردفاک
اھکاننیتاچر(ااخشص)ےکےیلافکتیرکاتےہافراچراکاھکاناپچن ،ھےکےیلافکتیرکاتےہ۔
رافی  :نسح نب یلع الخؽ ،نسح نب ومٰیس دیعس نب زدی ،رمعف نب دانیر ،آؽ زریب ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت رمع نب اطخب
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ؤمنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیم
ابب  :اھکونںےکاوباب
ؤمنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیم

جلس  :جلس سوو

حسیث 137

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌ ،محنسبً بظارًسی بً ثابت ،ابی حازو ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ َّٔا ٌُ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ل فٔی ٔمعّی َواح ٔ ٕس
ًَس ِّٔی بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ َیأِک ُ ُ

ئ
ل فٔی َس ِب ٌَةٔ أَ ِم ٌَا ٕ
اَ َیأِک ُ ُ
َوا ِلک َ ٔ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،دمحمنب اشبردعی نب اثتب ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیم۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،دمحمنباشبردعینباثتب،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
ؤمنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیم

جلس  :جلس سوو

حسیث 138

راوی ً :لی بً محنسً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،بيساهَّلل ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ل فٔی ٔمعّی َواح ٔ ٕس
ل فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِم ٌَا ٕ
ئ َوا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ َیأِک ُ ُ
اَ َیأِک ُ ُ
َٗا َل ا ِلک َ ٔ ُ
یلع نب دمحم ،دبعاہلل نب ریمن ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایاکرفاسھتآوتنںںیماھکاتےہافرومنماکیآتنںیماھکاتےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب

ؤمنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیم

جلس  :جلس سوو

حسیث 139

ابوموسي رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :ابوَکیب ،ابواسامہ ،بزیسبً ًبساهَّلل ،ابی بززہ ،حرضت
ٰ

وسي َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َکیِبٕ َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ب ُ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔأَبٔی بُزِ َز َة ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
ئ
ل فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِم ٌَا ٕ
اَ یَأِک ُ ُ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ یَأِک ُ ُ
ل فٔی ٔمعّی َواح ٔ ٕس َوا ِلک َ ٔ ُ
اوبرکبی،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل،ایبربدہ،رضحتاوبومٰیسریضاہللہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنا راشدرفامایومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیم۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل،ایبربدہ،رضحتاوبومٰیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنںیمبیعاکنانلعنمےہ
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنںیمبیعاکنانلعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 140

راوی  :محنسبً بظارً ،بساهَّلل  ،سٔياٌ ،اًنع ،ابی حازو ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

اب
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َما ًَ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه كَ ٌَا ّما َٗ ُّم إ ٔ ٌِ َرؿ َٔي ُط أَک َ َل ُط َوإ ٔ ََّل َت َز َُ ٛط َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وٌ ًَ ًِ أَبٔی
ٕ ٓ ٔيطٔ َي ُ٘ولُ َ
ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َی ِحٌَي ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َلطُ َٗا َل أَبُو بَ ِرکٕ ى ُ َدال ٔ ُ

َحازٔو ٕ
دمحمنب اشبر ،دبعاہلل ،ایفسؿ ،اشمع ،ایب احزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنعایبؿ رفامےت ںیہہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنیھبکیھباھکےنںیمبیعںیہناکنال۔ارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاھکاندنسپوہاتوت انفؽرفامےتفرہن(اخومیشےس)وھچڑ
دےتی۔دفرسیرفاتییھباوبرہریہریضاہللہنعےسایسییہےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاہلل،ایفسؿ،اشمع،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےسلبقاہھتدوھان(افریلکرکان)
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےسلبقاہھتدوھان(افریلکرکان)

جلس  :جلس سوو

حسیث 141

راوی  :جبارہ بً مِلصٛ ،ثير بً سليه ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ ُسل َِي ٕه َسنٔ ٌِ ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ِ
رض ُ ََسا ُؤ ُظ َوإٔذَا ُرٓ ٔ ٍَ
َم ًِ أَ َح َّب أَ ٌِ یُِٜث ٔ َر اهَّللُ َخي ِ َر بَ ِيتٔطٔ َٓ ِل َي َت َو َّؿأ إٔذَا َح َ َ
ابجرہ نب مغلس ،ریثک نب میلس ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وج اچےہ ہک اس ےک رھگ ںیم ریخ ف ربتک (افر
دفتل)زایدہوہوتاےساچےیہہکبجحبص(ایاشؾ)اکاھکانآےئوتاہھت دوھےئ(افریلکرکے)افربجدرتسوخاؿااھٹایاجےئاس
فتقیھب۔
رافی  :ابجرہنبمغلس،ریثکنبمیلس،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےسلبقاہھتدوھان(افریلکرکان)

جلس  :جلس سوو

حسیث 142

راوی  :جٌرف بً مشاَ ،ػاًس بً ًبيس جزری ،زہير بً مٌاویہ ،محنسبً جحازہً ،نزو بً زیيار مکیً ،لاء بً يشار،
حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

اَ َح َّسثَ َيا َػاً ٔ ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ا ِل َحزَر ُّٔی َح َّسثَ َيا ُزصَيِرُ بِ ًُ ُم ٌَاو ٔ َی َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُج َحا َز َة َح َّسثَ َيا
رف بِ ًُ ُم َش ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
َ َد ٔم ًِ ا ِل َِائ ٔ ٔم َٓأت ُ َٔی
ًَ ِنزُو بِ ًُ زٔی َيا ٕر ا ِل َنک ُِّّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ َ َ
ٔيک ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٗا َل أُرٔی ُس الؼَّ ََل َة
ب ٔ َل ٌَاو ٕ َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ََل آت َ
رفعج نب اسمرف ،اصدع نب دیبع زجری ،زریہ نب اعمفہی ،دمحمنب ہدادہ ،رمعف نب دانیر یکم ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملساضقء احتج ےک دعب رشتفی الےئ وت اھکانک ش ایک ایگ(آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسبسحاعدترفاتغےکدعباہھتدوھ ےکچےھت)اکیصخشےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!فوضاکاپینالؤں؟رفامایایکںیم
امنزڑپانھاچاتہوہں۔
رافی  :رفعجنباسمرف،اصدعنبدیبعزجری،زریہنباعمفہی،دمحمنبہدادہ،رمعفنبدانیریکم،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیکتاگلرکاھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب

ہیکتاگلرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 143

راوی  :محنسبً ػباح  ،سٔياٌ بً ًيييہ ،مشٌزً ،لی بً اٗنز ،حرضت ابوجحئہ رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ اْلِ َٗ َِنز ٔ ًَ ًِ أَبٔی ُج َح ِي َٔ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی

ل ُم َّت ٜٔئّا
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل آک ُ ُ

دمحمنبابصح،ایفس ؿنبہنییع،ع ،ر،یلعنباح ،،رضحتاوبضر ہفریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایںیمہیکتاگلرکںیہناھکات۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،ع ،ر،یلعنباح ،،رضحتاوبضر ہفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
ہیکتاگلرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 144

راوی ً :نزوبً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي ،محنسبً ًبسالزحنً بً رع ،ٚحرضت ًبساهَّلل بً برس رضي
اهَّلل ًيہ

َ
رع ٕٚ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيارٕ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا أَبٔی أَى ِ َبأىَا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ٔ ِ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ بُ ِرسٕ َٗا َل أَص َِسیِ ُت لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َطا ّة َٓ َح َثا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی
يسا
َک ّینا َول َِه َی ِح ٌَ ِلىٔي َجب َّّارا ًَي ٔ ّ
رعاب ٔ ٌّی َما َص ٔذظ ٔا ِلحٔل َِش ُة َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ َج ٌَ َلىٔي ًَ ِب ّسا َ ٔ
ُر ِٛبَت َِيطٔ َیأِک ُ ُ
ل َٓ َ٘ا َل أَ َِ

رمعف نبامثعؿنبدیعس نب ریثکنبدانیریصمح،دمحمنب دبعارلنمحنبرعؼ،رضحت دبعاہللنبرسبریضاہلل ہنع رفامےتںیہہکیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیماکیرکبیدہہییکیئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساڑکفںھٹیبرک(دفونںزاونںڑھکےرک
ےک) اھکےن ےگل۔ اکی داہییت ےن اہک ہی ےنھٹیب اک شیک ادناز ےہ؟آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ےھجم رہمابؿ دنبہ
انبایےہافرےھجمةکتفانعدرکےنفاال،رغمفرںیہنانبای۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،دمحمنبدبعارلنمحنبرعؼ،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےسلبقمسباہللڑپانھ
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےسلبقمسباہللڑپانھ

جلس  :جلس سوو

حسیث 145

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،ہظاو زستوائی ،بسیل بً ميرسہً ،بساهَّلل بً ًبيس بً ًنير ،سيسہ ًائظہ
ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

وٌ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َّ
رس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
الس ِست َُوائٔ ِّی ًَ ًِ ب ُ َسیِ ٔل بِ ًٔ َم ِي َ َ
رف ٔم ًِ أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َحا َئ
ل كَ ٌَا ّما فٔی ٔس َّتةٔ َن َ ٕ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیأِک ُ ُ
ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َنيِر ٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
َ
اٌ َٗا َل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ َل ََٜٔا ُِ ٛه َٓإٔذَا أَک َ َل أَ َح ُس ُِ ٛه
رعاب ٔ ٌّی َٓأَک َ َل ُط بٔلُ ِ٘ َن َتي ِ ٔن َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َما أَى َّ ُط ل َِو ک َ َ
أ َِ
آَظ ٔ
كَ ٌَا ّما َٓل َِي ُ٘ ِل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ َٓإ ٔ ٌِ ى َ ٔس َي أَ ٌِ َي ُ٘و َل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ فٔی أَ َّولٔطٔ َٓل َِي ُ٘ ِل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ فٔی أَ َّولٔطٔ َو ٔ ٔ
اوبرکبنبایب ہبیش،سیدینباہرفؿ،اشہؾدوتسایئ،دبلینبرسیمہ،دبعاہللنبدیبعنب ریمع،دیسہاعہشئدصہقی ریض اہللاہنعرفامیت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس  ھ احصہب ےکاسھت اھکان اھک رےہ ےھت۔ اکیداہییتآای افر دف یہ وناولں ںیم بس اھکان اھک
لِلَّاتہکوتاھکانمتبسوکاکیفوہاجات۔بجمتںیمےس
ِبا ِ
ایگ۔اسرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ررےسونس!ارگہی ِ ْ ِ

لِلَّ ِف َأ َّفل ِ ِة َف ِ
آخِـِ۔
ِبا ِ
ِبا ِ
لِلَّانہکوھبؽاجےئوتےہک ِ ْ ِ
وکیئاھکاناھکےنےگلافر ِ ْ ِ
رافی  :ا وبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،اشہؾ دوتسایئ ،دبلی نب رسیمہ ،دبعاہلل نب دیبع نب ریمع ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےسلبقمسباہللڑپانھ

جلس  :جلس سوو

حسیث 146

راوی  :محنسبً ػباح ،سٔياٌ  ،ہظاو بً رعوہ ،حرضت ًنز بً ابی سلنہ رضي اهَّلل ًيہ

رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ أَبٔی َسل ََن َة َٗا َل َٗا َل یٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ل َس ِّه اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوأَىَا آک ُ ُ

دمحمنبابصح،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحترمعنبایبہملسریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیماھکاناھکراہاھتہکیبنرکمییلصاہللہیلع
لِلَّہہک)
ِبا ِ
فآہلفملسےنےھجمرفامایاہللاکانؾےل(ینعی ِ ْ ِ
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحترمعنبایبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئاہھتےساھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب

داںیئاہھتےساھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 147

یحٌي بً ابی ٛثير ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنار ،ہ٘ل بً زیاز ،ہظاو بً حشاٌٰ ،

اٌ ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ا ِلض ٔ ِ٘ ُ
ل بِ ًُ زٔیَاز ٕ َح َّسث َ َيا ص ٔظَ ُاو بِ ًُ َح َّش َ
ِ
ْش ِب ب ٔ َينٔيئطٔ َو ِل َيأ ِ ُخ ِذ ب ٔ َينٔيئطٔ َو ِل ُي ٌِ ٔم ب ٔ َينٔيئطٔ َٓإ ٔ ٌَّ
ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل ٔ َيأک ُ ِل أَ َح ُس ُِ ٛه ب ٔ َينٔيئطٔ َو ِل َي ِ َ
َّ
ْش ُب بٔ ٔظ َنالٔطٔ َوي ٌُِ ٔلي بٔ ٔظ َنالٔطٔ َویَأ ِ ُخ ُذ بٔ ٔظ َنالٔطٔ
اٌ یَأِک ُ ُ
الظ ِي َل َ
ل بٔ ٔظ َنالٔطٔ َو َي ِ َ
اشہؾ نب امعر ،ہقل نب زاید ،اشہؾ نب اسحؿٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسرہاکیداںیئاہھتےساھکےئ،داںیئاہھتےسےئپ،داںیئاہھتےسزیچےلافرداںیئاہھت
ےسیہدے۔اسےیلہکناطیؿابںیئاہھتےساھکاتےہ،ابںیئاہھتےساتیپےہ،ابںیئاہھتےسزیچد۔اتےہافرابںیئاہھتےسیہاتیل
ےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ہقلنبزاید،اشہؾنباسحؿٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
داںیئاہھتےساھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 148

راوی  :ابوبرک ،ابی طيبہ ،محنسبً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہ ،وليسبً ٛثير ،وہب بً ٛيشاٌ ،حرضت ًنز بً ابی سلنہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ َٛثٔير ٕ ًَ ًِ َوص ِٔب بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َسنٔ ٌَطُ ٔم ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ أَبٔی َسل ََن َة َٗا َل ُِ ٛي ُت ُ ََُل ّما فٔی ح ٔ ِحز ٔال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوکَاى َ ِت یَسٔی َت ٔل ُ
يع فٔی
َِ ٛي َش َ

ک
ک َوک ُ ِل ٔم َّنا َیلٔي َ
الؼَّ ِح َٔ ٔة َٓ َ٘ا َل یٔی َیا ُ ََُل ُو َس ِّه اهَّللَ َوک ُ ِل ب ٔ َينٔيي ٔ َ
اوبرکب ،ایب ہبیش ،دمحمنب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع،فدیلنب ریثک ،فبہ نبشیکؿ ،رضحترمع نب ایبہملس رفامےت ںیہ ہکںیم ہچب اھت افر
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرتتیبںیماھتوتریمااہھت(اھکےتفتق)ایپہلںیماچرفںرطػوھگ اتاھت۔اسےیلروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایاےڑلےک!اہللاکانؾایلرکافرداںیئاہھتےساھکایرکافراےنپاسےنمےساھکایرک۔
رافی  :اوبرکب،ایبہبیش،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،فدیلنبریثک،فبہنبشیکؿ،رضحترمعنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
داںیئاہھتےساھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 149

راوی  :محنس بً رمح ،ليث بً سٌس ،ابی زبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلَ
ِ
الظنا ٔل َٓإ ٔ ٌَّ َّ
ل ب ٔ ِّ
الظ َنا ٔل
اٌ یَأِک ُ ُ
الظ ِي َل َ
َتأکُلُوا ب ٔ ِّ َ
دمحم نب رحم ،ثیل نب دعس ،ایب زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابںیئ اہھت
ےسہناھکایرکفویکہکنابںیئاہھتےسناطیؿاھکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےکدعباایلگنںاچانٹ

ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےکدعباایلگنںاچانٹ

جلس  :جلس سوو

حسیث 150

راوی  :محنسبً ابی ًنزًسنی ،سٔياٌ بً ًيييہً ،نزو بً زیيارً ،لاء ،حرضت ابً ًباض

ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔی ًُ َن َز ا ِل ٌَ َسن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا أَک َ َل أَ َح ُس ُِ ٛه ك َ ٌَا ّما ٓ َََل َی ِن َشحِ َی َس ُظ َحًَّي َیل ٌَِ َ٘ َضا أَ ِو یُ ِل ٌٔ َ٘ َضا َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ َسنٔ ٌِ ُت ًُ َن َز بِ ًَ

َٗ ِي ٕص َي ِشأ َ ُل ًَ ِن َزو بِ ًَ زٔی َيا ٕر أَ َرأَیِ َت َحس َ
ٔیث ًَ َلا ٕئ ََل یَ ِن َشحِ أَ َح ُس ُِ ٛه یَ َس ُظ َحًَّي یَل ٌَِ َ٘ َضا أَ ِو یُ ِل ٌٔ َ٘ َضا ًَ َّن ًِ ص َُو َٗا َل ًَ ًِ ابِ ًٔ
ض َٗ ِب َل أَ ٌِ َي ِ٘ َس َو َجاب ٔ ْز ًَ َل ِي َيا َوإٔى َّ َنا لَق ٔ َی ًَ َلائْ
ض َٗا َل َٓإٔى َّ ُط ُح ِّسث ِ َيا ُظ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َحٔٔوِ َيا ُظ ٔم ًِ ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًَبَّا ٕ

َجاب ٔ ّزا فٔی َس َي ٕة َجا َو َر ٓ َٔيضا ب ٔ َن ََّ ٜة

دمحمنبایبرمعدعین،ایفسؿ نب ہنییع،رمعفنبدانیر،اطعء ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان اھک ےکچ وت اےنپ اہھت ہن وپےھچن ،اہیں کت ہک وخد اچٹ ےل ای دفرسے وک اٹچدے۔ رضحت ایفسؿ
رفامےتںیہہکںیمےنرمعنب،سیوکداھکیہک رمعفنبدانیرےسہہکرےہںیہ،ئاتےیئاطعءیکہیدحثیہکمتںیمےسوکیئاےنپاہھت
اصػ ہن رکے بج کت ہک وخد ہن اچٹ ےل ای دفرسے وک ہن اٹچ دے ،سک ےس رمفی ےہ؟ رفامےن ےگل انب ابعس ےس۔ رمع نب
،سیےناہکہکاطعءےنںیمہہیدحثیاجربےسرفاتیرکےکانسیئ۔رمعنبدانیرےناہکےھجموتاطعءےساوہنںےنانبابعسےس
رفاتییک،اےسییہایدےہ۔اسفتقاجربامہرےاپسرشتفیہنالےئےھتافراطعءوتاجربےساساسؽےلمسجاسؽفہہکمںیم
رےہےھت۔
رافی  :دمحمنبایبرمعدعین،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،اطعء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب

اھکےنےکدعباایلگنںاچانٹ

جلس  :جلس سوو

حسیث 151

موسي بً ًبسالزحنً  ،ابوزاؤز حرفی ،سٔياٌ  ،ابی زبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل ًيہ
راوی :
ٰ

اٌ ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
وسي بِ ًُ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ أَى ِ َبأَىَا أَبُو َزا ُو َز ا ِل َح َ ٔ
رف ُّی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َح َّسثَ َيا ُم َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل یَ ِن َشحِ أَ َح ُس ُِ ٛه یَ َس ُظ َحًَّي یَل ٌَِ َ٘ َضا َٓإٔى َّ ُط ََل یَ ِسرٔی فٔی أَ ِّی ك َ ٌَا ٔمطٔ ا ِلبَرَ َُ ٛة
ومیس نب دبعارلنمح  ،اوبداؤد رفحی ،ایفسؿ  ،ایب زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایمتںیمےسوکیئاےنپاہھتہنوپےھچناہیںکتہکاچٹےل۔اسےیلہکاےسولعمؾںیہنہکوکےسناھکےنںیمربتکےہ۔
رافی  :ومٰیسنبدبعارلنمح،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایپہلاصػرکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
ایپہلاصػرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 152

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،ابویناٌ بزاء ،حرضت او ًاػه

اػ ٕه َٗال َِت َز َخ َل
وٌ أَى ِ َبأَىَا أَبُو ا ِل َ َامی ٌٔ ا ِلب َ َّرا ُئ َٗا َل َح َّسثَ ِتىٔي َج َّست ٔی أ ُ ُّو ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ل فٔی َٗ ِؼ ٌَ ٕة َٓ َ٘ا َل َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَک َ َل فٔی
ًَ َل ِي َيا ىُب َ ِيظَ ُة َم ِوی َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ ىَأِک ُ ُ

رف ِت َل ُط ا ِل َ٘ ِؼ ٌَ ُة
َٗ ِؼ ٌَ ٕة َٓ َل ٔح َش َضا ِ
اس َت ِِ َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اوبامیؿرباء،رضحتاؾاعمصرفامیتںیہہکمہایپہلںیماھکاناھکرےہےھتہکامہرےاپسروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ نتنُہ آےئ افر اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای وج ایپہل ںیم اھکان اھکےئ رھپ
اےساچٹرکاصػرکےلوتایپہلاسےکقحںیمششخبافررفغمتیکداعرکاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اوبامیؿرباء،رضحتاؾاعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
ایپہلاصػرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 153

راوی  :ابوبْشبرک بً خلٕ ،نرص بً ًلی  ،مٌلی بً راطس ،ابویناٌ حرضت او ًاػه رضي اهَّلل ًيہا

رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌَلَّی بِ ًُ َرا ٔط ٕس أَبُو ا ِل َ َامی ٌٔ َح َّسث َ ِتىٔي َج َّست ٔی ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َو َن ِ ُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِْشٕ بَ ِ ُ
ل فٔی َٗ ِؼ ٌَ ٕة َل َيا َٓ َ٘ا َل َح َّسث َ َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ص َُذیِ ٕل يُ َ٘ا ُل َلطُ ىُب َ ِيظَ ُة ا ِل َدي ِر ٔ َٗال َِت َز َخ َل ًَ َل ِي َيا ىُب َ ِيظَ ُة َوى َ ِح ًُ ىَأِک ُ ُ
رف ِت َل ُط ا ِل َ٘ ِؼ ٌَ ُة
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ أَک َ َل فٔی َٗ ِؼ ٌَ ٕة ث ُ َّه َل ٔح َش َضا ِ
اس َت ِِ َ َ

اوبرشبرکبنبفلخ،رصننبیلع،مغلینبرادش،اوبامیؿرضحتاؾاعمصریضاہللاہنعایبؿرفامیتںیہہکمہاکیایپہلںیماھکاناھک
رےہےھتہکامہرےاپسنتنُہآےئافراہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجایپہلںیماھکےئرھپاےساچٹرک
اصػرکے،ایپہلاسےکےیلاافغتسررکاتےہ۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،رصننبیلع،مغلینبرادش،اوبامیؿرضحتاؾاعمصریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپاسےنمےساھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
اےنپاسےنمےساھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 154

یحٌي بً ابی ٛثير ،رعوہ بً زبير ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہا
راوی  :محنس بً خلٕ ًشَ٘لنیً ،بساهَّلل ًبساَلًلی ٰ

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخل َٕٕ ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ ُ ِ
ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ُوؿ ٌَٔ ِت ا ِل َنائ َٔسةُ َٓل َِيأِک ُ ِل ٔم َّنا َیلٔيطٔ َوَلَ َیت َ َيا َو ِل ٔم ًِ بَي ِ ٔن َی َس ِی
َجلٔي ٔشطٔ
دمحمنبفلخالقسعین،دبعاہللدبعاالیلعٰییحینبایبریثک،رعفہنبزریب،رضحتانبرمعریضاہللاہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایبجدرتسوخاؿارتےوت اےنپاسےنم ےساھکاناچےیہافراےنپاس؟یھےک اسےنمےسہناھکان
اچےیہ۔
رافی  :دمحمنبفلخالقسعین،دبعاہللدبعاالیلعٰییحینبایبریثک،رعفہنبزریب،رضحتانبرمعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اےنپاسےنمےساھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 155

راوی  :محنسبً بظارًَ ،لء بً ٓـل بً ًبسالنلک بً ابی سویہً ،بيساهَّلل بً ًرکاغ ،حرضت ًرکاغ بً ذویب

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَ ََل ُئ بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
غ ًَ ًِ
ٔرکا ٕ
الشؤیَّ ٔة َح َّسثَىٔي ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ً ِ َ
َ
ل ٔم ِي َضا َٓ َد َب ِل ُت
ٔرکا ٔ
غ بِ ًٔ ذُ َؤیِبٕ َٗا َل أتُ َٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َح ِٔ َي ٕة َٛثٔي َرة ٔالثَّرٔی ٔس َوا ِل َو َز ٔک َٓأَٗ َِب ِل َيا ىَأِک ُ ُ
أبٔيطٔ ً ِ َ
ٔرک ُ
الزك َ ٔب َٓ َحال َِت
اغ ک ُ ِل ٔم ًِ َم ِو ٔؿ ٍٕ َواح ٔ ٕس َٓإٔىَّطُ كَ ٌَ ْاو َواح ْٔس ث ُ َّه أُت ٔي َيا ب ٔ َل َب ٕٔ ٓ ٙيطٔ أَ ِل َو ْ
َیسٔی فٔی ى َ َواح َ
اٌ ٔم ًِ ُّ
ٔيضا َٓ َ٘ا َل َیا ً ِ َ
یَ ُس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َّ
ٔرک ُ
اغ ک ُ ِل ٔم ًِ َح ِي ُث ٔطئ َِت َٓإٔى َّ ُط َُيِرُ ل َِو ٌٕ َواح ٔ ٕس
الل َب َٔ ٙو َٗا َل یَا ً ِ َ
دمحمنباشبر،العءنبلضفنب دبعاکلملنبایب وسہی،دیبع اہللنب رکعاش،رضحترکعاشنبذفبیرفامےتںیہہک یبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم اکی ایپہل ک ش ایک ایگ سج ںیم تہب اس رثدی افر وخب رفنغ اھت۔ مہ بس اےس اھکےن ےگل۔ ںیم ےن اانپ
اہھت ایپےل یکبسارطاػ ںیمامھگایوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرکعاش! اکی یہہگج ےساھکؤویکہکنہی بساکی یہ
اھکان ےہ رھپ اکی قبط آای سج ںیم یئک مسق یک وجھکرںی ںیھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اہھت قبط ںیم وھگےنم اگل افر آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرکعاشاہجںےساچوہاھکؤویکہکنہیفلتخممسقیکوجھکرںیںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،العءنبلضفنبدبعاکلملنبایبوسہی،دیبعاہللنبرکعاش،رضحترکعاشنبذفبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رثدیےکدرایمؿےساھکانعنمےہ۔
ابب  :اھکونںےکاوباب
رثدیےکدرایمؿےساھکانعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 156

راوی ً :نزو بً ًثناٌ بً سٌيسبً ٛثير بً زیيارحنصي ،محنسبً ًبسالزحنً بً رع ٚحرضت ًبساهَّلل بً برس رضي اهَّلل
ًيہ

رع ٕٚ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ ز ٔی َيا ٕر ا ِلحٔ ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا أَبٔی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ٔ ِ

ا ِل َي ِح َؼ ٔي ُّي َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ بُ ِرسٕ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أتُ َٔی بٔ َ٘ ِؼ ٌَ ٕة َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ

َو َس َّل َه کُلُوا ٔم ًِ َج َواىٔب ٔ َضا َو َزًُوا ذُ ِر َو َت َضا یُ َب َار ِک ٓ َٔيضا

رمعف نب امثعؿ نب دیعسنب ریثک نب دانیریصمح ،دمحمنب دبعارلنمح نب رعؼ رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسیکدختم ںیماکیایپہل ک ش ایکایگوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاس ےک انکرفںےس
اھکؤافردرایمؿیکوچیٹوھچڑدف۔ااسیرکےنےساسںیمربتکوہیگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،دمحمنبدبعارلنمحنبرعؼرضحتدبعاہللنبرسبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
رثدیےکدرایمؿےساھکانعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 157

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ابوحٔؽ ًنز بً زرٓصً ،بسالزحنً بً ابی ٗشينہ ،حرضت واثلہ بً اسٍ٘

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا أَبُو َحٔ ِٕؽ ًُ َنزُ بِ ًُ َّ
الس َرٓ ِٔص َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ أَبٔی َٗ ٔش َين َة ًَ ًِ َواث ٔ َل َة بِ ًٔ اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ
َّ
ض الثَّرٔی ٔس َٓ َ٘ا َل کُلُوا بٔ ِش ٔه اهَّللٔ ٔم ًِ َح َوال َِي َضا َوا ًِ ُٔوا َرأِ َس َضا َٓإ ٔ ٌَّ
الل ِيثٔ ِّي َٗا َل أَ َخ َذ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َزأِ ٔ
ا ِلب َ َر ََ ٛة َتأِت َٔيضا ٔم ًِ ٓ َِوٗ ٔ َضا
اشہؾ نب امعر ،اوبصفح رمع نب درسف ،دبعارلنمح نب ایب ہمیسق ،رضحت فاہلث نب اعقس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رثدی ےک درایمین افرپ ےک ہصح رپ دتس کرارک راھک افر رفامای اہلل اک انؾ ےل رک اس ےک اردرگد ےس اھکف افر اس افرپ ےک
ہصحوکوھچڑروھکاسےیلہکربتکافرپےسآیتےہ۔

رافی  :اشہؾنبامعر،اوبصفحرمعنبدرسف،دبعارلنمحنبایبہمیسق،رضحتفاہلثنباعقس
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
رثدیےکدرایمؿےساھکانعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 158

راوی ً :لی بً ميذر ،محنس بً ٓـيل ًلاء بً سائب ،سٌيس بً جبير ،حرضت ابً ًباض

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َح َّسثَ َيا ًَ َلا ُئ بِ ًُ َّ
ض َٗا َل
الشائ ٔٔب ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ َّ
الل ٌَ ُاو َٓد ُُذوا ٔم ًِ َحا َٓتٔطٔ َوذ َُروا َو َس َل ُط َٓإ ٔ ٌَّ ا ِلب َ َر ََ ٛة َت ِيز ٔ ُل فٔی َو َس ٔلطٔ
یلعنب،رذر،دمحم نبلیضفاطعءنباسبئ،دیعس نب ریبج،رضحتانبابعسرفامےت ںیہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اراشد رفامای بج اھکان راھک اجےئ وت اس ےک ارطا ػ ےس اھکؤ افر درایمؿ وک وھچڑ روھک اس ےیل ہک ربتک اھکےن ےک درایمؿ ںیم
ارتیتےہ۔
رافی  :یلعنب،رذر،دمحمنبلیضفاطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وناہلےچینرگاجےئوت؟
ابب  :اھکونںےکاوباب
وناہلےچینرگاجےئوت؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 159

راوی  :سویس بً سٌيس ،یزیس بً زریٍ ،یوىص ،حشً  ،حرضت مٌ٘ل بً يشار

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َم ٌِ٘ ٔ ٔل بِ ًٔ َي َشارٕ َٗا َل بَ ِي َي َنا ص َُو یَ َت َِ َّسی إٔذِ
اٌ ٓ َٔيضا ٔم ًِ أَذّی َٓأَکَل ََضا َٓ َت َِا َمزَ بٔطٔ َّ
الس َصاٗٔي ُن َٓ٘ ٔي َل أَ ِػلَحَ اهَّللُ اْلِ َ ٔميرَ إ ٔ ٌَّ
َس َ٘ َل ِت ٔم ِي ُط لُ ِ٘ َن ْة َٓت َ َيا َول ََضا َٓأ َ َم َان َما ک َ َ
ئ َّ
ک َص َذا َّ
الل ٌَ ُاو َٗا َل إنِّٔی ل َِه أَ ُْٔ ًِ ٛلَ َز ََ َما َسنٔ ٌِ ُت ٔم ًِ َر ُسو ٔل
َص ُؤ ََل ٔ
وٌ ٔم ًِ أَ ِخ ٔذ َک ال ُّل ِ٘ َن َة َوبَي ِ َن َی َسیِ َ
السصَاٗٔي َن یَ َت َِا َمز ُ َ

اٌ ٓ َٔيضا ٔم ًِ أَذّی
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َض ٔذظ ٔاْلِ َ ًَا ٔج ٔه إٔىَّا َُّ ٛيا ىَأ ِ ُمزُ أَ َح ُسىَا إ ٔ َذا َس َ٘ َل ِت لُ ِ٘ َن ُت ُط أَ ٌِ َیأ ِ ُخ َذ َصا َٓ ُينٔ َيم َما ک َ َ
َویَأِکُل ََضا َو ََل یَ َس ًَ َضا ل ٔ َّ
لظ ِي َلا ٌٔ

وسدینبدیعس،سیدینبزرعی،ویسن،نسح،رضحتلقعمنباسیرحبصاکاھکان انفؽرفامرےہےھتہکاکیوناہلرگایگ۔اوہنںےنفہ
وناہلایلافر وجرچکااسرپگلایگاھت،اصػایکافراھکایل۔اسرپیمجعداقہونںےناکیدفرسےوکآا ھےسااشرےےیک(ہکاریموہ
رکرگاوہاوناہلا اایافراھکایل)وتیسکےنہہکدایاہللریموکاالصحرپرےھک۔ہیداقہؿاکیدفرسےوکآوھکنںےسااشرےرکرےہ
ںیہ ہک آپ ےک اسےنم ہی اھکان ےہ رھپ یھب آپ ےن وناہل ااھٹایل۔ رفامےنےگل اؿ ویمجعں یکاخرط ںیم اس لمع وک ںیہن وھچڑ اتکس وج
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔ مہ ںیم ےس بج یسک اک وناہل رگ اجات وت اےس مکح وہات ہک اےس ااھٹےل افر وج
رچکافریغہاگلےہ،اصػرکےکاھکےلافرناطیؿےکےیلہنوھچڑے۔
رافی  :وسدینبدیعس،سیدینبزرعی،ویسن،نسح،رضحتلقعمنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
وناہلےچینرگاجےئوت؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 160

راوی ً :لی بً ميذر ،محنسبً ٓـيل اًنع ،ابی سٔياٌ  ،حرضت جابز رضي اهَّلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ َجاب ٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َو َٗ ٌَ ِت ال ُّل ِ٘ َن ُة ٔم ًِ َیسٔ أَ َح ٔس ُِ ٛه َٓل َِي ِن َشحِ َما ًَل َِي َضا ٔم ًِ اْلِ َذَی َو ِل َيأِک ُل َِضا
یلعنب،رذر،دمحمنبلیضفاشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایبجمتںیمےسیسکےکاہھتےسوناہلرگاجےئوتاسرپوجرچکافریغہاگلوہاصػرکےکاھکےل۔
رافی  :یلعنب،رذر،دمحمنبلیضفاشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رثدیابیقاھکونںےسالضفےہ
ابب  :اھکونںےکاوباب
رثدیابیقاھکونںےسالضفےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 161

ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :محنسبً بظار ،محنسبً جٌرف ،طٌبہً ،نزو بً مزہ ،مزہ ہنسانی ،حرضت
ٰ

وسي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ُم َّز َة ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
اٌ
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََ ٛن َل ٔم ًِ ال ِّز َجا ٔل َٛثٔي ْر َول َِه َیُ ِٜن ِل ٔم ًِ ال ِّي َشا ٔ
ئ إ ٔ ََّل َم ِز َی ُه ب ٔ ِي ُت ً ِٔن َز َ

ئ ََِ ٔٛـ ٔل الثَّرٔیسٔ ًَل َی َسائ ٔز ٔ َّ
الل ٌَاو ٔ
َوآس َٔي ُة ا ِم َزأَةُ ٔ َِ ًَ ِو ٌَ َوإ ٔ ٌَّ ٓ َِـ َل ًَائٔظَ َة ًَل َی ال ِّي َشا ٔ

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،رمہہاین،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای رمدفں ںیم تہب ےس اکلم وہےئ افر وعروتں ںیم وکیئ امکؽ وک ہن یچنہپ وساےئ رممی تنب رمعاؿ افر آہیس زفہج

رفوعؿےکافراعہشئابیقوعروتںےساےسییہالضفےہےسیجرثدیابیقاھکونںےسالضفےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمہ،رمہہاین،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
رثدیابیقاھکونںےسالضفےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 162

یحٌي ً ،بساهَّلل بً وہب ،مشله بً خالسً ،بساهَّلل بً ًبسالزحنً حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :رحملہ بً ٰ

رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ أَى َ َص
َح َّسثَ َيا َ ِ
ئ ََِ ٔٛـ ٔل الث َّرٔی ٔس ًَل َی َسائ ٔز ٔ َّ
الل ٌَاو ٔ
ل ًَائٔظَ َة ًَل َی ال ِّي َشا ٔ
بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َِـ ُ
رحہلمنبٰییحی ،دبعاہللنبفبہ،ملسمنباخدل،دبعاہللنبدبعارلنمحرضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاعہشئابیقوعروتںےساےسییہالضفےہےسیجرثدیابیقاھکونںےسالضفےہ۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،ملسمنباخدل،دبعاہللنبدبعارلنمحرضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےکدعباہھتوپانھچن
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےکدعباہھتوپانھچن

جلس  :جلس سوو

حسیث 163

یحٌي سٌيس بً حارث حرضت جابز بً
راوی  :محنس بً سلنہ مرصی ،ابوحارث مزازیً ،بساهَّلل بً وہب ،محنسبً ابی ٰ
ًبساهَّلل

رص ُّی أَبُو ا ِل َحار ٔٔث ا ِل ُن َزاز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ أَبٔی َی ِحٌَي ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِلنٔ ِ ٔ
اٌ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗلٔي ْل َما ىَح ٔ ُس َّ
َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
الل ٌَ َاو
ث ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َٗا َل َُّ ٛيا َز َم َ
یب
َٓإٔذَا ى َ ِح ًُ َو َج ِسىَا ُظ ل َِه یََ ًِ ُٜل َيا َم َيازٔی ُ
ل إ ٔ ََّل أَ َُ ُّٔ ٛيا َو َس َواً ٔ ُسىَا َوأَٗ َِسا ُم َيا ث ُ َّه نُ َؼل ِّی َو ََل ى َ َت َو َّؿأ ُ َٗا َل أَبُو ًَ ِبس اهَّللٔ َ ٔ
َغ ْ
ل َِي َص إ ٔ ََّل ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َسل ََن َة
دمحم نب ہملس رصمی ،اوباحرث رمادی ،دبعاہلل نب فبہ ،دمحمنب ایب ٰییحی دیعس نب احرث رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ںیمہ مک یہ اھکان رسیم آات اھت۔ بج ںیمہ اھکان اتلم وت امہرے رفامؽ افر وتےئل ،امہری
ایلیھتہںافرابزفافراپؤںیہوہےتےھتاسےکدعبمہامنزڑپھےتیلےھتافراہھتیھبہندوھےتےھت۔
رافی  :دمحمنبہملسرصمی،اوباحرثرمادی،دبعاہللنبفبہ،دمحمنبایبٰییحیدیعسنباحرثرضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےکدعبیکداع
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےکدعبیکداع

جلس  :جلس سوو

حسیث 164

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوخالساَلحنز ،ححاد ،رباح بً ًبيسہ ،سٌيس ،حرضت ابوسٌيس خسری

يس َة ًَ ًِ َم ِویّی ْٔلَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا أَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ ًَ ًِ َححَّا ٕد ًَ ًِ رٔیَاحٔ بِ ًٔ ًَب ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اٌ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَک َ َل ك َ ٌَا ّما َٗا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذی أَك ِ ٌَ َن َيا َو َس َ٘اىَا َو َج ٌَ َل َيا ُم ِشلٔنٔي َن
َٗا َل ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخ دلاالرمح،اجحج،رابحنبدیبعہ،دیعس،رضحتاوبدیعسدخریرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس بج
اھکاناھکےتیلوترفامےتامتؾرعتںیفیاساہللےکےیلںیہسجےنںیمہالھکای،الپایافراملسمؿانبای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلاالرمح،اجحج،رابحنبدیبعہ،دیعس،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےکدعبیکداع

جلس  :جلس سوو

حسیث 165

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،وليس بً مشله ،ثور بً یزیس ،خالس بً مٌساٌ  ،حرضت ابوامامہ باہلی رضي اهَّلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ثَ ِو ُر بِ ًُ یَز ٔ َ
یس ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َم ٌِ َس َ

اٌ َي ُ٘و ُل إٔذَا ُرٓ ٔ ٍَ كَ ٌَا ُمطُ أَ ِو َما بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٗا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َح ِن ّسا َٛثٔي ّرا
ا ِل َباصٔل ٔ ِّی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ ک َ َ

كَ ِّي ّبا ُم َب َارکّا َُي ِ َر َمِٜف ٕٓٔی َو ََل ُم َو َّز َٕ َو ََل ُم ِش َت ِِىّي ًَ ِي ُط َربَّ َيا

دبعارلنمح نباربامیہ،فدیلنبملسم،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،رضحتاوباامہمابیلہریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنےکاسےنم
ےسبجاھکانفریغہااھٹایاجاتوترفامےتاہللیکدمحفانثءتہبزایدہافراپزیکہربتکفایلدمحفانثءنکیلہیدمحفانثءاہللےکےیلاکیفںیہن،
ہناہللوکوھچڑااجاتکسےہافرہناسےسوکیئےباینزوہاتکسےہ۔اےامہرےرب(امہریداعنسےل)۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،فدیلنبملسم،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،رضحتاوباامہمابیلہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنےکدعبیکداع

جلس  :جلس سوو

حسیث 166

یحٌي ً ،بساهَّلل بً وہب ،سٌيسبً ابی ایوب ،ابی مزحوو ًبسالزحيه سہل بً حرضت مٌاذ بً اىص رضي
راوی  :رحملہ بً ٰ
اهَّلل ًيہ

وب ًَ ًِ أَبٔی َم ِز ُحوو ٕ ًَ ِب ٔس ال َّزح ٔٔيه ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ
رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ أَبٔی أَ ُّی َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ أَى َ ٕص ا ِل ُح َضىٔ ِّي ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ أَک َ َل كَ ٌَا ّما َٓ َ٘ا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذی أَك ِ ٌَ َنىٔي
ُرف َل ُط َما َت َ٘ َّس َو ٔم ًِ َذىِبٔطٔ
َص َذا َو َر َز َٗئيطٔ ٔم ًِ َُي ِر ٔ َح ِو ٕل ٔمىِّي َو ََل ُٗ َّوة ُٕ ٔ َ

رحہلمنبٰییحی،دبعاہلل نب فبہ،دیعسنبایباویب،ایبرموحؾدبعارلمیحلہس نب رضحتاعمذنب اسنریض اہللہنعرفامےتںیہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجاھکےنےکدعبہیےہکامتؾرعتںیفیاہللےکےیلںیہسجےنےھجمہیاھکانالھکایافرےھجماطع
ے
رفامای۔ریمیاطتقافرزفرےکریغباسےکاسہقبانگہشخبدیاجںیئےگ۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،دیعسنبایباویب،ایبرموحؾدبعارلمیحلہسنبرضحتاعمذنباسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمرکاھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
لمرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 167

راوی  :ہظاو بً مٌار ،زاؤزبً رطيس ،محنسبً ػباح وليسبً مشله وحشي بً رحب بً حرضت وحشي رضي اهَّلل ًيہ

رح ٔب
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َو َزا ُوزُ بِ ًُ ُر َط ِي ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َٗالُوا َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا َو ِحش ُّٔي بِ ًُ َ ِ
وٌ
رح ٕب ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َو ِحش ٕ ٓٔي أَى َّ ُض ِه َٗالُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّا ىَأِک ُ ُ
ل َو ََل َن ِظ َب ٍُ َٗا َل َٓل ٌََ َّلِ ُٜه َتأِکُلُ َ
بِ ًٔ َو ِح ٔش ِّي بِ ًٔ َ ِ

اس َه اهَّللٔ ًَل َِيطٔ یُ َب َار ِک َلِ ُٜه ٓ ٔيطٔ
َِکوا ِ
ُم َت َ ِّرفٗٔي َن َٗالُوا َن ٌَ ِه َٗا َل َٓا ِج َتنٔ ٌُوا ًَل َی كَ ٌَا ٔمِ ُٜه َواذ ُ ُ

اشہؾ نب اعمر،داؤدنب ردیش ،دمحمنب ابصح فدیلنب ملسم فیشح نب رحب نب رضحت فیشح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں ےن
رعضایکاےاہللےکروسؽ!مہاھکاناھکےتںیہنکیلریسںیہنوہےت۔رفامایمتاگلاگلاھکےتوہےگ؟رعضایکیجاہں!رفامایلم
رکاھکایرکفافراھکےنلبقاہللاکانؾایلرکف۔اسےساہمترےاھکےنںیمربتکوہیگ۔
رافی  :اشہؾنباعمر،داؤدنبردیش،دمحمنبابصحفدیلنبملسمفیشحنبرحبنبرضحتفیشحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
لمرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 168

موسي ،سٌيس ،بً زیسً ،نزو بً زیيار ،آل زبير ،ساله بً ًبساهَّلل بً ًنز حرضت
راوی  :حشً بً ًلی ،خَلل ،حشً بً ٰ
ًنز بً خلاب رضي اهَّلل ًيہ

وسي َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َزیِ ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ زٔی َيا ٕر َٗ ِض َز َما ٌُ آ ٔل
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َد ََّل ُل َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ
اب َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
الزُّبَي ِر ٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َسال ٔ َه بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبٔی َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
رفُٗوا َٓإ ٔ ٌَّ ا ِلبَرَ ََ ٛة َم ٍَ ا ِل َح َنا ًَةٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کُلُوا َجنٔي ٌّا َو ََل َت َ َّ

نسحنبیلع،الخؽ،نسحنبومیس،دیعس،نبزدی،رمعفنبدانیر،آؽزریب،اسملنبدبعاہللنبرمعرضحترمعنباطخبریضاہلل

ہنعایبؿرفامےتںیہہکاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایلمرکاھکایرکف۔اگلاگلہنوہارکف(ینعیاےھٹکلمھٹیب
رکاھکایرکف)اسےیلہکربتکامجتعےکاسھتےہ
رافی  :نسحنبیلع،الخؽ،نسحنبومٰیس،دیعس،نبزدی،رمعفنبدانیر،آؽزریب،اسملنبدبعاہللنبرمعرضحترمعنباطخب
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنںیموھپکنامران
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکےنںیموھپکنامران

جلس  :جلس سوو

حسیث 169

راوی  :ابوَکیبً ،بسالزحيه بً ًبسالزحنً محاربی ،شیکً ،بسالرکیهً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا

ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّح ٔٔيه بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َ ٔ
ِرک ٔیه ًَ ًِ ً ِ ٔ
یک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َ ٔ
ش ْ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
ئ
ش ٕ
اب َو ََل یَت َ َي َّٔ ُص فٔی ِاْلٔىَا ٔ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ل َِه یََ ًِ ُٜر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِي ُٔ ُذ فٔی كَ ٌَاو ٕ َو ََل َ َ
اوبرکبی ،دبع ارلمیح نب دبعارلنمح احمریب ،رشکی ،دبعارکلمی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساھکےنےنیپیکاایشءںیموھپکنہنامرےتےھتافرہنربنتںیماسسنےتیلےھت۔
رافی  :اوبرکبی،دبعارلمیحنبدبعارلنمحاحمریب،رشکی،دبعارکلمی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاخدؾاھکان(ایتررکےک)الےئوتھچکاھکاناےسیھبدانیاچےیہ۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
بجاخدؾاھکان(ایتررکےک)الےئوتھچکاھکاناےسیھبدانیاچےیہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 170

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،اسناًيل بً ابی خالس ،حرضت ابوہزیزہ

ل بِ ًُ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔيطٔ َسنٔ ٌِ ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َجا َئ أَ َح َس ُِ ٛه َخاز ٔ ُم ُط ب ٔ َل ٌَا ٔمطٔ َٓ ِل ُي ِحل ٔ ِشطُ َٓل َِيأِک ُ ِل َم ٌَ ُط َٓإ ٔ ٌِ أَبٔی َٓ ِليُ َياو ٔ ِل ُط ٔم ِيطُ
دمحمنبدبعاہلل نبریمن،اامسلیعنبایباخدل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیم
ےسیسکےکاپساساکاخدؾاھکانالےئوتاےساچےیہہکاخدؾوکاھٹبرکاےنپاسھتاھکانالھکےئارگاخدؾاسھتہناھکےئایامکلالھکانہن
اچےہوتاساھکےنںیمےسھچکاخدؾوکدےدے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اامسلیعنبایباخدل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
بجاخدؾاھکان(ایتررکےک)الےئوتھچکاھکاناےسیھبدانیاچےیہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 171

ًيسي بً حنازمرصی ،ليث بً سٌس ،جٌرف بً ربيٌہً ،بسالزحنً ارعد ،حرضت ابوہزیزہ
راوی :
ٰ

رص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
َ
رع ٔد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ َح َّناز ٕ ا ِلنٔ ِ ٔ
رف بِ ًٔ َرب ٔ َ
يٌ َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
رح ُظ َٓل َِي ِس ًُ ُط َٓل َِيأِک ُ ِل
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ َح ُس ُِ ٛه َ َّْق َب إٔل َِيطٔ َم ِنلُو ُُ ٛط كَ ٌَا ّما َٗ ِس ََٔ ٛا ُظ ًَ َيائ َ ُط َو َ َّ

َم ٌَ ُط َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َئ ٌَِ ِل َٓل َِيأ ِ ُخ ِذ لُ ِ٘ َن ّة َٓل َِي ِح ٌَل َِضا فٔی َی ٔسظ ٔ
ٰیسیع نب امحدرصمی،ثیل نب دعس،رفعج نب رہعیب ،دبعارلنمح ارعج ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک اک الغؾاس ےکاسےنم اھکان رےھک وت الغؾ ےناھکاناکپےنیک رگیم افر تقشموخدربداتش رکےت
وہےئ امکل وک اس ےس اچبای۔ اس ےیل امکل وک اچےیہ ہک الغؾ وک الب ےل ہک فہ یھب اس ےک اسھت اھکان اھکےئ ارگ ااسی ہن رکے وت اکی
وناہلیہالغؾےکاہھترپرھکدے۔
رافی ٰ :یسیعنبامحدرصمی،ثیلنبدعس،رفعجنبرہعیب،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
بجاخدؾاھکان(ایتررکےک)الےئوتھچکاھکاناےسیھبدانیاچےیہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 172

راوی ً :لی بً ميذر ،محنسبً ٓـيل ابزاہيه ہحزی ،ابواَلحوؾ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل ًيہ

ؾ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ثَ َيا إٔبِ َزاص ٔي ُه ا ِل َض َحز ٔ ُّی ًَ ًِ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
رح ُظ َو ُز َخاى َ ُط
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َجا َئ َخاز ٔ ُو أَ َح ٔس ُِ ٛه ب ٔ َل ٌَا ٔمطٔ َٓ ِل ُي ٌِ٘ ِٔس ُظ َم ٌَ ُط أَ ِو لٔيُ َياو ٔ ِل ُط ٔم ِي ُط َٓإٔى َّ ُط ص َُو َّال ٔذی َوی ٔ َی َ َّ

یلع نب ،رذر ،دمحمنب لیضف اربامیہ رجہی ،اوباالوحص ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک اک اخدؾ اس ےک اپس اھکان الےئ وت اےس اےنپ اسھت اھٹبانیل اچےیہ ای ھچک اھکان دے دانی
اچےیہویکہکناھکاناکپےنیکرگیمافرتقشماخدؾیہےنربداتشیک۔
رافی  :یلعنب،رذر،دمحمنبلیضفاربامیہرجہی،اوباالوحص،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخاؿافردرتساکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
وخاؿافردرتساکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 173

راوی  :محنسبً مثىي ،مٌاذ بً ہظاو ،یوىص بً ابی َاتٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

َّ
رفا ٔ
ت ِاْل ٔ ِسک َ ٔ
اٖ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىي َح َّسثَ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُ َ
َّ
َّ
رف
الش َ ٔ
رک َج ٕة َٗا َل ٓ ٌََ ََل َو کَاى ُوا َیأِکُلُ َ
وٌ َٗا َل ًَل َی ُّ
بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َما أَک َ َل ال َّي ٔي ُّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ًَل َی خ َٔوا ٌٕ َو ََل فٔی ُس ُ ُّ
دمحمنبینثم،اعمذ نباشہؾ ،ویسن نبایب رفات،اتقدہ ،رضحتاسن نب امکلریضاہللہنعرفامےت ںیہہک یبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنزیمرپایرتشطی(وھچےٹ،وھچےٹربونتں)ںیماھکاناھکےتےھت؟رفامایدرتسوخاونںرپ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،ویسننبایبرفات،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
وخاؿافردرتساکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 174

راوی ً :بيساهَّلل بً یوسٕ جبيری ،ابوبْح ،سٌيس بً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل ًيہ

رعوبَ َة َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ یُو ُس َ
ٕ ا ِل ُح َبي ِر ُّٔی َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِْحٕ َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ أَبٔی َ ُ

ات
َٗا َل َما َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَک َ َل ًَل َی خ َٔوا ٌٕ َحًَّي َم َ
دیبع اہلل نب ویفس ریبجی ،اوبرحب ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہل فملسوکیھبکزیمرپاھکےتہنداھکی،اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسداینےسرشتفیےلےئگ۔
رافی  :دیبعاہللنبویفسریبجی،اوبرحب،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکانااھٹےئاجےنےسلبقاانھٹافرولوگںےکافرغوہےنےسلبقاہھترفکانیلعنمےہ
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکانااھٹےئاجےنےسلبقاانھٹافرولوگںےکافرغوہےنےسلبقاہھترفکانیلعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 175

راوی ً :بساهَّلل بً احنسبً بظير بً ذٛواٌ زمظقی ،وليسبً مشله  ،ميير بً زبير ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

اٌ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ُمئير ٔبِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ أَ ِح َن َس بِ ًٔ َب ٔظير ٔبِ ًٔ ذ ََِ ٛو َ
ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی أَ ٌِ ُي َ٘ َاو ًَ ًِ َّ
الل ٌَاو ٔ َحًَّي یُزِ َٓ ٍَ
دبعاہللنبادمحنبریشبنبذوکاؿدیقشم،فدیلنبملسم،رینمنبزریب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعایبؿرفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناھکان(ینعیدرتسوخاؿ)ااھٹےئاجےنےسلبقاےنھٹےسعنمرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبادمحنبریشبنبذوکاؿدیقشم،فدیلنبملسم،رینمنبزریب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب

اھکانااھٹےئاجےنےسلبقاانھٹافرولوگںےکافرغوہےنےسلبقاہھترفکانیلعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 176

یحٌي بً ابی ٛثير ،رعوہ بً زبير ،حرضت ابً ًنز
راوی  :محنس بً خلٕ ًشَ٘لنیً ،بيساهَّلل ً ،بساَلًلیٰ ،

َ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخل َٕٕ ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ أَى ِ َبأىَا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ ُ ِ
ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ُوؿ ٌَٔ ِت ا ِل َنائ ٔ َسةُ ٓ َََل َي ُ٘ ُوو َر ُج ْل َحًَّي تُ ِز َٓ ٍَ ا ِل َنائ َٔسةُ َو ََل یَ ِز َٓ ٍُ یَ َس ُظ
َّ
وٌ َل ُط فٔی َّ
الل ٌَاو ٔ َحا َج ْة
رفَْ ا ِل َ٘ ِو ُو َو ِل ُي ٌِ ٔذ ِر َٓإ ٔ ٌَّ الزَّ ُج َل یُ ِدحٔ ُ
يش ُط ٓ ََي ِ٘ب ٔ ُف َی َس ُظ َو ًَ َسي أَ ٌِ یََ ُٜ
ل َجل ٔ َ
َوإ ٔ ٌِ َطب ٔ ٍَ َحًي َي ِ ُ

دمحمنبفلخالقسعین،دیبع اہلل،دبعاالیلعٰ،ییحینبایبریثک،رعفہنبزریب،رضحتانبرمعرفامےتںیہہکاہللےکروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای بج درتسوخاؿ ھچب اجےئ وت وکیئ یھب ہن اےھٹ اہیں کت ہک درتسوخاؿ ااھٹایل اجےئ افر وکیئ یھب (وصخًاص)
زیمابؿاانپاہھتہنرفےکارگہچ ریسوہےکچ۔اہیںکتہکابیقاس؟یھاھکےنےسافرغوہںافراچےیہہکھچکہنھچکاھکاترےہ(ایارگ
اھکہنےکسوتذعراظرہرکدےہکےھجمااہتشءںیہن)ویکہکنآدیم(ارگےلہپاہھترفکےلوتاس)یکفہجےساساکاس؟یھرشدنمہوہ
رکاانپاہھترفکاتیلےہاحالہکنتہبنکممےہہکایھباسوکزمدیاھکےنیکاحتجوہ۔
رافی  :دمحمنبفلخالقسعین،دیبعاہلل،دبعاالیلعٰ،ییحینبایبریثک،رعفہنبزریب،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکاہھتںیمانکچٹہوہافرفہایساحتلںیمراتزگاردے۔
ابب  :اھکونںےکاوباب
سجےکاہھتںیمانکچٹہوہافرفہایساحتلںیمراتزگاردے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 177

راوی  :جبارہ بً مِلصً ،بيسبً وسيه جنال ،حشً بً حشًٓ ،اكنہ بيت حشين ،حشين بً ًلی ،سيسہ ٓاكنہ

ٔيه ا ِل َح َّنا ُل َح َّسثَىٔي ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل ُح َشي ِ ٔن
َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس بِ ًُ َوس ٕ
ًَ ًِ ا ِل ُح َشي ِ ٔن بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ َٓاك َٔن َة ابِ َي ٔة َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
يت َوفٔی َی ٔسظ ٔرٔیحُ ُ ََنز ٕ
َو َس َّل َه أَ ََل ََل یَلُو َمًَّ ا ِمزُ ْؤ إ ٔ ََّل َنٔ َِش ُط َیب ٔ ُ
ابجرہ نب مغلس ،دیبعنب فمیس امجؽ ،نسح نب نسح ،افب ہ تنب نیسح ،نیسح نب یلع ،اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
اصزبحادیدیسہافب ہرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ررےسونس!سجصخشےکاہھتںیمانکچیئیگلوہافر
فہایساحتلںیمراتزگاردے(وساترےہ)وتفہاےنپآپیہوکالمتمرکے۔
رافی  :ابجرہنبمغلس،دیبعنبفمیسامجؽ،نسحنبنسح،افب ہتنبنیسح،نیسحنبیلع،دیسہافب ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
سجےکاہھتںیمانکچٹہوہافرفہایساحتلںیمراتزگاردے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 178

راوی  :محنسبً ًبسالنلک بً ابی طواربً ،بسالٌزیزبً مدتار ،سہيل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
ل بِ ًُ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ
الظ َوار ٔٔب َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ َح َّسثَ َيا ُس َض ِي ُ
َ
ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ى َ َاو أَ َح ُس ُِ ٛه َوفٔی َی ٔسظ ٔرٔی ُح ُ ََنز ٕ َٓل َِه َي ِِ ٔش ِل َی َس ُظ َٓأ َ َػابَ ُط َط ِي ْئ ٓ َََل
َیلُو َمًَّ إ ٔ ََّل َنٔ َِشطُ
دمحم نبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلسینباتخمر،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبن یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای مت ںیم ےس یسک ےکاہھت ںیم انکچیئیک وب وہ افر فہ اہھت دوھےئریغب یہ وس اجےئ وت رھپ اےس فیلکت

ےچنہپوتاےنپآپیہوکالمتمرکے۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلسینباتخمر،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکےکاسےنماھکانک شایکاجےئوت؟
ابب  :اھکونںےکاوباب
یسکےکاسےنماھکانک شایکاجےئوت؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 179

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابً ابی حشين ،طہز بً حوطب  ،حرضت اسناء بيت یزیس

اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ُح َشي ِ ٕن ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
یس َٗال َِت أتُ َٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َل ٌَاو ٕ ٓ ٌََ َز َق ًَ َل ِي َيا َٓ ُ٘ ِل َيا ََل َن ِظ َتضٔيطٔ َٓ َ٘ا َل ََل َت ِح َن ٌِ ًَ ُجو ًّا
أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ َیز ٔ َ

َو َٔ ٛذبّا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،انب ایب نیسح ،رہش نب وحبش  ،رضحت اامسء تنب سیدی رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم اھکان آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ دوعت دی۔ مہ ےن اہک ہک ںیمہ ااہتشء ںیہن ےہ۔ رفامای
وھجٹافروھبکوکعمجہنرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،انبایبنیسح،رہشنبوحبش،رضحتاامسءتنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب

یسکےکاسےنماھکانک شایکاجےئوت؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 180

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،ابی حَللً ،بساهَّلل بً سوازہٗ ،بيلہ بيو ًبساَلطہل ٛے ایک طدؽ
حرضت اىص بً مالک

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أَبٔی ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ َس َوا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َمال ٔ ٕک َر ُج ْل ٔم ًِ بَىٔي ًَ ِب ٔس اْلِ َ ِط َض ٔل َٗا َل أَ َت ِي ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َی َت َِ َّسی َٓ َ٘ا َل ا ِز ٌُ َٓک ُ ِل َٓ ُ٘ل ُِت إنِّٔی َػائ ْٔه
ٕ َن ِٔ ٔسي َص ََّل ُِ ٛي ُت كٌَ ِٔن ُت ٔم ًِ كَ ٌَاو ٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ٓ ََيا َل ِض َ

اوبرکبنبایبہبیش،یلع نبدمحم،فعیک،ایبالحؽ،دبعاہللنب وسادہ،ہلیبقونب دبعااللہشےکاکیصخشرضحتاسن نبامکلرفامےت
ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہا۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص اک اھکان  انفؽ رفام رےہ ےھت۔ رفامای
رقبیآؤ،اھکاناھکول۔ںیم ےنرعض ایکہکںیمرفزہداروہں۔اہےئاوسفسھجم رپہک ںیم ےنویکںہناہللےکروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملساکابربتکاھکاناھکایل۔(ینعیاباتھچپےتےھتہکرفزہوتیلفناھت،دفابرہیھبراھکاجاتکساھت)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،ایبالحؽ،دبعاہللنبوسادہ،ہلیبقونبدبعااللہشےکاکیصخشرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیماھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
دجسمںیماھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 181

حٌي ً ،بساهَّلل بً وہبً ،نزو بً حارث سلامیٌ بً زیازحرضمیً ،بساهَّلل بً
راوی  :يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب ،رحملہ بً ی ٰ

حارث بً جزء زبيسی رضي اهَّلل ًيہ

رح َم َل ُة بِ ًُ یَ ِحٌَي َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َرَنٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّسثَىٔي
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ًُ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ کَاسٔبٕ َو َ ِ
ل ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی
رضم ٔ ُّی أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َجز ِ ٕ
ئ الزُّبَ ِيس َّٔی َي ُ٘و ُل َُّ ٛيا ىَأِک ُ ُ
ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ زٔیَاز ٕا ِل َح ِ َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َن ِشحٔسٔ ا ِلد ُِبزَ َو َّ
الل ِح َه
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،رحہلم نب ٰییحی  ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث امیلسؿ نب زایدرضحیم ،دبعاہلل نب احرث نب زجء
زدیبی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع کرارک ںیم مہ دجسم ںیم وگتش افر رفیٹ اھک ایل
رکےتےھت۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرثامیلسؿنبزایدرضحیم،دبعاہللنباحرثنب
زجءزدیبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےڑھکےاھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
ڑھکےڑھکےاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 182

راوی  :ابوسائب سله بً جيازہ ،حٔؽ بً ُياثً ،بيساهَّلل بً ًنز ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

الشائ ٔٔب َس ِل ُه بِ ًُ ُج َيا َز َة َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو َّ
اث ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َُّ ٛيا ًَل َی
ْش ُب َوى َ ِح ًُ ٗ ٔ َي ْاو
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىَأِک ُ ُ
ل َوى َ ِح ًُ ى َ ِنشٔي َو َن ِ َ
اوباسبئملسنبہچندہ،صفحنبایغث،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکاہللےکیبنیلصاہللہیلع

فآہلفملسےکدہعکرارکںیمااسییھبوہاہکمہےنےتلچوہےئاھکایل(وکیئاکیآدھداہنہنمںیمڈاؽایل،الثموجھکر،وخابینفریغہ)
افرڑھکےوہرکیہایپ۔
رافی  :اوباسبئملسنبہچندہ،صفحنبایغث،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دکفاکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
دکفاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 183

راوی  :احنس بً مييًٍ ،بيسہ بً حنيس ،حنيس ،حرضت اىص رضي اهَّلل ًيہ بياٌ

ْق ََ
اٌ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ ٔح ُّب ا ِل َِ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٍٕ أَى ِ َبأَىَا ًَب ٔ َ
يسةُ بِ ًُ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ ُح َن ِي ٕس ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل ک َ َ
ادمح نب عینم ،دیبعہ نب دیمح ،دیمح  ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دکف دنسپ رفامےت
ےھت۔
رافی  :ادمحنبعینم،دیبعہنبدیمح،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعایبؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دکفاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 184

راوی  :محنس بً مثىي ،ابً ابی ًسی ،حنيس ،حرضت اىص

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َب ٌَ َث ِت َمعٔی أ ُ ُّو ُسل َِي ٕه بٔنَٔ ِٜت ٕل ٓ ٔيطٔ ُركَ ْب إیٔ َی
ل َٗا َل
ْقی ّبا إیٔ َی َم ِویّی َل ُط َز ًَا ُظ ٓ ََؼ َي ٍَ َل ُط ك َ ٌَا ّما َٓأ َ َت ِي ُت ُط َوص َُو یَأِک ُ ُ
َ َد َ ٔ
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓل َِه أَ ٔج ِس ُظ َو َ َ
ْق َُ َٗا َل َٓ َح ٌَل ُِت أَ ِج َن ٌُ ُط َٓأ ُ ِزىٔيطٔ ٔم ِي ُط َٓ َل َّنا
ٓ ََس ًَانٔی ْٔ ک ُ َل َم ٌَ ُط َٗا َل َو َػ َي ٍَ ثَز ٔ َ
یس ّة ب ٔ َل ِح ٕه َو َ ِْق َٕ َٗا َل َٓإٔذَا ص َُو ي ٌُِحٔبُ ُط ا ِل َ ِ
آَظ ٔ
ل َو َي ِ٘ ٔش ُه َحًَّي ََ
ََْ ٔم ًِ ٔ ٔ
كٌَ ِٔن َيا ٔم ِيطُ َر َج ٍَ إیٔ َی َم ِيزٔلٔطٔ َو َو َؿ ٌِ ُت ا ِلنَٔ ِٜت َل بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٓ َح ٌَ َل َیأِک ُ ُ

دمحمنبینثم،انبایبدعی ،دیمح،رضحتاسنرفامےتںیہ ہک ریمیفادلہاؾ میلس ےنرت وجھکرفںاک اکیوٹرکاریمےاہھت روسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اجیھب۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ہن ےلم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقبی یہ اےنپ
اکی آزاد رکدہ الغؾ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ ےھت۔ اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دوعت یک ؟یھ افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک ےیل اھکان ایتر ایک اھت۔ بج ںیم اچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان  انفؽ رفام رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنےھجم یھباےنپاسھتاھکےنیکدوعتدی۔زیمابؿےنوگتشافردکفںیمرثدیایترایکاھت۔ےھجموسحمسوہاہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکدکفاےھچگلرےہںیہوتںیمدکفعمجرکےکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیرکےناگل۔بجمہاھکاناھکےکچ
وتآپیلصاہللہیلعفآہل فملساےنپرھگرشتفیالےئںیمےنوٹرکاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمک شرکدایآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملساھکےنےگلافرمیسقت(یھب)رفامےترےہ۔اہیںکتہکفہمتخوہایگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دکفاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 185

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،اسناًيل بً ابی خالس ،حٜيه بً حرضت جابز

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َحٔٔ ٜيه بِ ًٔ َجابٔز ٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َز َخ ِل ُت ًَل َی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

السبَّا ُئ ىُِٜثٔرُ بٔطٔ
ْق َُ ص َُو ُّ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی بَ ِيتٔطٔ َوً ٔ ِي َس ُظ َص َذا ُّ
السبَّا ُئ َٓ ُ٘ل ُِت أَ ُّی َط ِي ٕئ َص َذا َٗا َل َص َذا ا ِل َ ِ

كَ ٌَا َم َيا
اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،اامسلیع نب ایب اخدل ،میکح نب رضحت اجرب رفامےتںیہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم
اؿ ےک رھگ احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دکف ےھت۔ ںیم ےن اہک ہی ایک زیچ ےہ؟ رفامای ہی دکف ےہ۔ مہ اس ےس اانپ
اھکانزایدہرکےتںیہ(ایمہاےسرثکبتاھکےتںیہ)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اامسلیعنبایباخدل،میکحنبرضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگتش(اھکےن)اکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
وگتش(اھکےن)اکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 186

یحٌي بً ػالح ،سلامیٌ بً ًلاء جزری ،مشلنہ بً ًبساهَّلل جہىي ،ابی مظحٌہ،
راوی ً :باض بً وليسخَلل زمظقیٰ ،
حرضت ابوزرزاء رضي اهَّلل ًيہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ا ِل َد ََّل ُل ِّ
ئ ا ِل َحزَر ُّٔی َح َّسثَىٔي
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَىٔي ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
َم ِشل ََن ُة بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ا ِل ُح َضىٔ ُّي ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ أَبٔی َم ِظ َح ٌَ َة ًَ ًِ أَبٔی َّ
ئ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس ِّي ُس
الس ِر َزا ٔ

السى ِ َيا َوأَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة َّ
الل ِح ُه
كَ ٌَاو ٔأَصِ ٔل ُّ
ابعسنبفدیلالخؽدیقشمٰ ،ییحینباصحل ،امیلسؿنب اطعءزجری،ہملسمنبدبعاہلل ینہج،ایبمسخغہ،رضحت اوبدرداءریضاہلل ہنع
رفامےتںیہہکاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالہداینافرالہتنجدفونںےکاھکونںاکرسداروگتشےہ۔
رافی  :ابعسنبفدیلالخؽدیقشمٰ،ییحینباصحل،امیلسؿنباطعءزجری،ہملسمنبدبعاہللینہج،ایبمسخغہ،رضحتاوبدرداءریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
وگتش(اھکےن)اکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 187

یحٌي بً ػالح ،سلامیٌ بً ًلاء ًلاء جزری مشلنہ بً ًبساهَّلل جہىي ابی مظحٌہ ،حرضت
راوی ً :باض بً وليسزمظقیٰ ،
ابوزرزاء رضي اهَّلل ًيہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ َلا ٕئ ا ِل َحزَر ُّٔی َح َّسثَ َيا َم ِشل ََن ُة بِ ًُ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل ُح َضىٔ ُّي ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ أَبٔی َم ِظ َح ٌَ َة ًَ ًِ أَبٔی َّ
ئ َٗا َل َما زُعٔ َی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إیٔ َی َل ِح ٕه َٗ ُّم إ ٔ ََّل
الس ِر َزا ٔ
اب َو ََل أُصِس َٔی َلطُ َل ِح ْه َٗ ُّم إ ٔ ََّل ٗ ٔ َب َلطُ
أَ َج َ

ابعس نب فدیلدیقشمٰ ،ییحی نب اصحل ،امیلسؿ نب اطعء اطعء زجری ہملسم نب دبعاہلل ینہج ایب مسخغہ ،رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج یھب وگتش یک دوعت دی یئگ ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وبقؽ
رفامیئافربجیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوگتشدہہیایکایگ،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوبقؽرفامای۔
رافی  :ابعس نب فدیلدیقشمٰ ،ییحی نب اصحل ،امیلسؿ نب اطعء اطعء زجری ہملسم نب دبعاہلل ینہج ایب مسخغہ ،رضحت اوبدرداء ریض

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

اجونرےکوکےسنےصحاکوگتشدمعہےہ
ابب  :اھکونںےکاوباب
اجونرےکوکےسنےصحاکوگتشدمعہےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 188

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً بْشً ،بسیً ،لی بً محنس ،محنسبً ٓـيل ابوحياٌ تيیم ،ابی زرًہ ،حرضت
ابوہزیزہ

ْش ا ِل ٌَ ِبس ُّٔی ح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َٗ َاَل
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو َحي َ َّ
َٓ ٔ ٍَ إٔل َِيطٔ
یم ًَ ًِ أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل أتُ َٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
َات یَ ِوو ٕ ب ٔ َل ِح ٕه َ ُ
َّاٌ الت ِي ٔ ُّ
ِّ
الذ َرا َُ َوکَاى َ ِت ُت ٌِحٔبُ ُط َٓ َي َض َص ٔم ِي َضا
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دبعی،یلعنبدمحم،دمحمنبلیضفاوبایحؿیمیت،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکاکیرفزاہلل
ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ک ش ایک ایگ۔ یسک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دیتس اک وگتش ااھٹ رک دای افر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیدنسپیھباھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداوتنںےساکٹرک انفؽرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دبعی،یلعنبدمحم،دمحمنبلیضفاوبایحؿیمیت،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب

اجونرےکوکےسنےصحاکوگتشدمعہےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 189

یحٌي بً سٌيس ،مشٌز ،طيذ مً ً ،بساهَّلل بً جٌرف ،حرضت زبير رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :برک بً خلٕ ،ابوبْشٰ ،

ْش َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ َح َّسثَىٔي َط ِي ْذ ٔم ًِ َٓ ِض ٕه َٗا َل َوأَ ُه ُّيطُ ي َُش َّیم ُم َح َّن َس بِ ًَ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ أَبُو بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
ورا أَ ِو َب ٌٔي ّرا أَىَّطُ َسنٔ ٍَ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَىَّطُ َسنٔ ٍَ ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ َج ٌِ َ ٕ
ْح َل ُض ِه َجز ُ ّ
رف یُ َح ِّس ُث ابِ ًَ الزُّبَي ِر ٔ َو َٗ ِس ى َ َ َ

الل ِح َه َي ُ٘و ُل أَك ِ َي ُب َّ
وٌ ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
الل ِح ٔه َل ِح ُه ا َّلو ِضز ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َوا ِل َ٘ ِو ُو یُ ِل ُ٘ َ

رکب نب فلخ ،اوبرشبٰ ،ییحی نب دیعس ،ع ،ر ،خیش نم  ،دبعاہلل نب رفعج ،رضحت زریب ریض اہلل ہنع ےنولوگں ےک ےیل افٹن ذحب ایک
اھت ۔رضحتدبعاہللنبرفعج ریضاہللہنعےناؿوکئاتایہک اوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتانسےہ
ہکدمعہوگتش(اکہصح)تشپاکوگتشےہ۔اسفتقولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلوگتشڈاؽرےہےھت۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرشبٰ،ییحینبدیعس،ع ،ر،خیشنم،دبعاہللنبرفعج،رضحتزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انھبوہاوگتش
ابب  :اھکونںےکاوباب
انھبوہاوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 190

راوی  :محنسبً مثىيً ،بسالزحنً بً مہسی ،ہناوٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسث َ َيا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َما أَ ًِ َل ُه

َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرأَی َطا ّة َسنٔ ّيلا َحًَّي َل ٔح َ ٙبٔاهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل
دمحمنب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اسمل ینھب وہیئ رکبی (وج اھکؽ ااترے ریغب وھبین اجیت ےہ) دیھکی وہ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل
زعفلجےساجےلم۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمحنبدہمی،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
انھبوہاوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 191

راوی  :جبارہ بً مِلصٛ ،ثير بً سليه ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َما ُرٓ ٔ ٍَ ٔم ًِ بَي ِ ٔن َی َس ِی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی
ل ٔط َوا ٕئ َٗ ُّم َو ََل حُنٔل َِت َم ٌَطُ كٔ ِئ َٔش ْة
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ َِـ ُ

ابجرہنبمغلس،ریثکنبمیلس،رضحتاسننبامکلرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمےسانھبوہاوگتش
وجاھکےنےسچبراہوہیھبکہناھتایایگ(ویکہکنااسیوگتشدقمارںیممکیہوہاتاھتافراھکےنفاےلزایدہوہےتےھتاےئلساتچبہناھت)
افر ہن آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اسھت ،اسھت وھچپان ااھٹای ایگ(ہکاہجں انھٹیب وہ ےلہپ وھچبان ےھچب رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ںیھٹیب،آپیلصاہللہیلعفآہلفملساےسیفلکتہنرفامےتےھت)
رافی  :ابجرہنبمغلس،ریثکنبمیلس،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
انھبوہاوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 192

یحٌي بً بٜير ،ابً لہيٌہ ،سلامیٌ بً زیازحرضمی ،حرضت ًبساهَّلل بً حارث بً جزء زبيسی
یحٌي ٰ ،
راوی  :رحملہ بً ٰ
رضي اهَّلل ًيہ

رضم ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ
رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ب ُ َٜي ِر ٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
يٌ َة أَ ِخب َ َرنٔی ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ زٔ َیاز ٕا ِل َح ِ َ
ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ َجزِ ٕئ الزُّبَ ِيس ِّٔی َٗا َل أَک َ ِل َيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ك َ ٌَا ّما فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َل ِح ّنا َٗ ِس ُطو ٔ َی َٓ َن َش ِح َيا
ئ ث ُ َّه ُٗن َيا نُؼل ِّی ولَه ى َ َتو َّؿأ ِ
أَیِ ٔس َی َيا بٔا ِل َح ِؼ َبا ٔ ِ َ َ ِ َ
رحہلمنبٰییحیٰ،ییحینبریکب،انبہعیہل،امیلسؿنبزایدرضحیم،رضحتدبعاہللنباحرثنبزجءزدیبیریضاہللہنعرفامےتںیہہک
مہ ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دجسم ںیم اھکان اھکای ،انھب وہا وگتش اھت۔ رھپ مہ ےن اےنپ اہھت رکنکویں ےس
اصػےیکافرڑھکےوہرکامنزڑپیھافرفوضںیہنایک۔
رافی  :رحہلمنبٰییحیٰ،ییحینبریکب،انبہعیہل،امیلسؿنبزایدرضحیم،رضحتدبعاہللنباحرثنبزجءزدیبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوھپںیمکشخایکوہاوگتش
ابب  :اھکونںےکاوباب
دوھپںیمکشخایکوہاوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 193

راوی  :اسناًيل بً اسس ،جٌرف بً ًوٌ ،اسناًيل بً ابی خالسٗ ،يص بً ابی حازو ،حرضت ابومشٌوز رضي اهَّلل ًيہ

ل بِ ًُ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔی َم ِش ٌُوز ٕ
رف بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ أَ َس ٕس َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ

َّ
َّ
َّ
َ
ک َٓإٔنِّی ل َِش ُت ب ٔ َنل ٔ ٕک إ ٔى َّ َنا أَىَا
َائ ُٔؼ ُط َٓ َ٘ا َل َل ُط َصو ٌِِّ ًَل َِي َ
َٗا َل أتَی ال َّي ٔي َّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َر ُج ْل َٓکَل َن ُط َٓ َح ٌَ َل تُ ِز ًَ ُس َ َ
ل ا ِل َ٘س َ
ل َو ِح َس ُظ َو َػ َلطُ
ٔیس َٗا َل أَبُو ًَ ِبس اهَّللٔ إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ابِ ًُ ا ِم َزأَة ٕ َتأِک ُ ُ

اامسلیعنبادس،رفعجنبوعؿ،اامسلیعنبایباخدل،،سینبایباحزؾ،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیاصبح
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہرکوگتفگرکےنےگل(وخػےس)اؿاکوگتشڑھپےنکاگلوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اؿ ےس رفامایڈرف تم ویکہکن ںیم ابداشہ ںیہن۔ ںیم وت اکی (رغبی) اخوتؿ اک اٹیب وہں وج دوھپ ںیم کشخ ایک وہ وگتش
اھکیت؟یھ۔
رافی  :اامسلیعنبادس،رفعجنبوعؿ،اامسلیعنبایباخدل،،سینبایباحزؾ،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دوھپںیمکشخایکوہاوگتش

جلس  :جلس سوو

حسیث 194

یحٌي  ،محنس بً یوسٕ ،سٔياٌ ً ،بسالزحنً بً ًابص ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا
راوی  :محنسبً ٰ

ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَاب ٔ ٕص أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یُو ُس َ
ِ
ُ
ْش َة ٔم ًِ اْلِ َ َؿاؤ ِّی
ِرکا ََ ٓ ََيأکُلُ ُط َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌِ َس َخ ِن َص ًَ ِ َ
َٗال َِت َل َ٘ ِس َّ ٛيا ى َ ِز َٓ ٍُ ال ُ َ
دمحمنب ٰییحی  ،دمحم نب ویفس ،ایفسؿ  ،دبعارلنمح نب اعصب ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ اپےئ ااھٹ رک رھک یتیل
ںیھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرقابینےکدنپرہویؾدعباںیہن انفؽرفامےتےھت۔

رافی  :دمحمنبٰییحی،دمحمنبویفس،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعصب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یجیلکافریلتاکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
یجیلکافریلتاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 195

راوی  :ابومؼٌبً ،بسالزحيه بً زیس بً اسله ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ِؼ ٌَبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
وت َوا ِل َح َزا ُز َوأَ َّما َّ
الس َما ٌٔ َٓا ِل َٜب ٔ ُس َوال ِّل َحا ُل
َو َس َّل َه َٗا َل أُح َّٔل ِت َلِ ُٜه َم ِيت َ َتا ٌٔ َو َز َما ٌٔ َٓأ َ َّما ا ِل َن ِيت َ َتا ٌٔ َٓا ِل ُح ُ
اوببعصم ،دبعارلمیح نب زدی نب املس ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایاہمترےےیلدفرمدارافردفوخؿالحؽےیکےئگ۔دفرمداروتیلھچمافرڈٹیںیہافردفوخؿیجیلکافریلتںیہ(ہی
دفونںےمجوہےئوخؿںیہ)
رافی  :اوببعصم،دبعارلمیحنبزدینباملس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمناکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب

کمناکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 196

ًيسي  ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ
يسي بً ابی ٰ
راوی  :ہظاو بً ًنار ،مزواٌ بً مٌاویہٰ ً ،

وسي ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ أَبٔی ً َٔيسي ًَ ًِ َر ُج ٕل أ ُ َرا ُظ ُم َ
َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َس ِّي ُس إ ٔ َزا ٔمِ ُٜه ا ِلنٔ ِل ُح
اشہؾ نب امعر ،رمفاؿ نب اعمفہیٰ،یسیع نب ایبٰیسیع  ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللہنع رفامےت ںیہہک اہلل ےکروسؽیلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاہمترےاسونلںاکرسدارکمنےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،رمفاؿنباعمفہیٰ،یسیعنبایبٰیسیع،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسہکوطبراسنل
ابب  :اھکونںےکاوباب
رسہکوطبراسنل

جلس  :جلس سوو

حسیث 197

راوی  :احنسبً ابی حواری ،مزواٌ بً محنس ،سلامیٌ بً بَلل  ،ہظاو رعوبہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ أَب ٔيطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ أَبٔی ا ِل َح َوار ِّٔی َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ن ٌِٔ َه ِاْل ٔ َز ُاو ا ِل َد ُّل
ادمحنبایبوحاری،رمفاؿنبدمحم،امیلسؿنبالبؽ،اشہؾرعفہب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاہللےکروسؽ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرتہبنیاسنلرسہکےہ۔
رافی  :ادمحنبایبوحاری،رمفاؿنبدمحم،امیلسؿنبالبؽ،اشہؾرعفہب،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
رسہکوطبراسنل

جلس  :جلس سوو

حسیث 198

راوی  :جبارہ بً مِلص ٗ ،يص بً ربيٍ ،محارب بً زثار ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا َٗ ِي ُص بِ ًُ ال َّزبٔي ٍٔ ًَ ًِ ُم َحار ٔٔب بِ ًٔ زٔثَا ٕر ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ن ٌِٔ َه ِاْل ٔ َز ُاو ا ِل َد ُّل

ابجرہ نب مغلس ، ،سی نب رعیب ،احمرب نب داثر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایرتہبنیاسنلرسہکےہ۔
رافی  :ابجرہنبمغلس،،سینبرعیب،احمربنبداثر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
رسہکوطبراسنل

جلس  :جلس سوو

حسیث 199

راوی ً :باض بً ًثناٌ زمظقی ،وليسبً مشلهً ،يبشہ بً ًبسالزحنً  ،محنسبً زاذاٌ ،حرضت او سٌس

اٌ ِّ
َاٌ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسث َ َيا ًَ ِي َب َش ُة بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َزاذ َ
َّاض بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
أَى َّ ُط َح َّسثَ ُط َٗا َل َح َّسثَ ِتىٔي أ ُ ُّو َس ٌِ ٕس َٗال َِت َز َخ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی ًَائ ٔظَ َة َوأَىَا ً ٔ ِي َسصَا َٓ َ٘ا َل َص ِل ٔم ًِ

ئ َٗال َِت ً ٔ ِي َسىَا ُخ ِبزْ َو َت ِن ْز َو َخ ٌّل َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ن ٌِٔ َه ِاْل ٔ َز ُاو ا ِل َد ُّل َّ
ُ ََسا ٕ
الل ُض َّه بَارٔ ِک فٔی ا ِلدَلِّ َٓإٔىَّطُ
ْق بَ ِي ْت ٓ ٔيطٔ َخ ٌّل
اٌ إ ٔ َز َاو اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
کَ َ
ئ َٗ ِبلٔی َول َِه َي ِٔ َت ٔ ِ
ابعسنبامثعؿدیقشم،فدیلنبملسم،ہسبنعنبدبعارلنمح،دمحمنبزاذاؿ،رضحتاؾدعسرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسدیسہاعہشئ ےکاپسآےئ ںیم یھبفںیہ؟یھ۔رفامای ھچکاھکانےہ؟رفامےن ںیگل امہرےاپسرفیٹ،وجھکر افررسہکےہ۔اس رپ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرتہبنیاسنل رسہکےہ۔اےاہلل!رسہکںیمربتکرفامہکہیھجمےسےلہپاایبنءاکاسنل
ےہافرسجرھگںیمرسہکفہفہاتحمجںیہن۔
رافی  :ابعسنبامثعؿدیقشم،فدیلنبملسم،ہسبنعنبدبعارلنمح،دمحمنبزاذاؿ،رضحتاؾدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفنغزوتیؿاکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
رفنغزوتیؿاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 200

راوی  :حشين بً مہسیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،زیسبً اسله  ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ

َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ائ ِ َتسٔ ُموا بٔالزَّیِتٔ َوا َّزصٔيُوا بٔطٔ َٓإٔى َّ ُط ٔم ًِ َط َح َزة ٕ ُم َب َار َٕ ٛة
نیسح نب دہمی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زدینب املس  ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایرفنغزوتیؿےسرفیٹاھکفافراسےسامشلرکفویکہکنہیابربتکدرتخےساتلکنےہ۔
رافی  :نیسحنبدہمی،دبعارلزاؼ،رمعم،زدینباملس،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
رفنغزوتیؿاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 201

ًيسي ً ،بساهَّلل بً سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ
راوی ً٘ :بہ بً مرکو ،ػٔواٌ بً ٰ

رکو ٕ َح َّسثَ َيا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ً َٔيسي َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ًُ ُم ِ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کُلُوا الزَّیِ َت َوا َّزصٔيُوا بٔطٔ َٓإٔى َّ ُط ُم َب َار ْک
ہبقع نب رکمؾ ،وفصاؿ نب ٰیسیع  ،دبعاہلل نب دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایرفنغزوتیؿاھکفافراسےسامشلرکفویکہکنہیربتکفاالےہ۔
رافی  :ہبقعنبرکمؾ،وفصاؿنبٰیسیع،دبعاہللنبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھاکایبؿ

ابب  :اھکونںےکاوباب
دفدھاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 202

راوی  :ابوَکیب ،زیسبً حباب ،جٌرف بً بززراسيي ،او ساله راسبيہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

رف بِ ًٔ ب ُ ِزز ٕالزَّا ٔس ٔي ِّي َح َّسثَ ِتىٔي َم ِو ََلت ٔی أ ُ ُّو َسال ٔ ٕه الزَّا ٔسب ٔ َّي ُة َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت
اب ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أتُ َٔی ب ٔ َلب َ ٕن َٗا َل بَ َز َْ ٛة أَ ِو بَ َز ََ ٛتا ٌٔ
ًَائٔظَ َة َت ُ٘و ُل ک َ َ
اوبرکبی،زدینبةحب،رفعجنبربدرایبس،اؾاسملراشنتہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعایبؿرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیمبجدفدھک شایکاجاتوتاراشدرفامےتربتکےہایرفامےتدفربںیتکںیہ۔
رافی  :اوبرکبی،زدینبةحب،رفعجنبربدرایبس،اؾاسملراشنتہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دفدھاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 203

راوی  :ہظاو بً ًنار ،اسناًيل بً ًياغ ،ابً جزیخ  ،ابً طہابً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل بً ًتبہ ،حرضت ابً ًباض

اب ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
غ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَك ِ ٌَ َن ُط اهَّللُ كَ ٌَا ّما َٓل َِي ُ٘ ِل َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک َل َيا ٓ ٔيطٔ
ًُت ِ َب َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

َو ِارزُ ِٗ َيا َخي ِ ّرا ٔم ِي ُط َو َم ًِ َس َ٘ا ُظ اهَّللُ َلب َ ّيا َٓل َِي ُ٘ ِل َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک َل َيا ٓ ٔيطٔ َوزٔ ِزىَا ٔم ِي ُط َٓإٔن ِّی َلَ أَ ًِ َل ُه َما یُ ِحز ٔ ُئ ٔم ًِ َّ
الل ٌَاو ٔ

َّ
اب إ ٔ ََّل َّ
اللب َ ُن
الْش ٔ
َو َ
اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،انبرججی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع ،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکروسؽاہلل
لل َّ
ه
ُ
َ
َ
خا ِم ْت ُة اے اہلل! ںیمہ
ل فِت ِة َف ْارزُ ْ أ
ک َ َأ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےسج اہلل اعتٰیل وکیئ یھب اھکان الھکںیئ فہ ویں ےہک ا ّم َ أن َِر ْ
ق َ ْ ًَ
لل ّ
ه
ُ
َ
َ
لفِت ِة َف ِز ْد َ أن
ک َأ
اسںیمربتکاطعرفامافراسےسرتہبںیمہاطعرفامافرےسجاہللاعتٰیلدفدھےنیپوکاطعرفامںیئوتفہویںےہکا ّم َ أن َِر ْ
ِم ْت ُةاےاہلل!ںیمہاسںیمربتکاطعرفامافرںیمہ زمدییہی(دفدھ)اطعرفامویکہکنےھجمںیہنولعمؾہکدفدھےکالعفہوکیئافرزیچ
اھکےنافرےنیپدفونںےکےیلافکتیرکیتوہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،انبرججی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھٹیمزیچفںاکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
یھٹیمزیچفںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 204

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنسً ،بسالزحنً بً ابزاہيه ،ابواسامہ ،ہظاو بً رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضي اهَّلل ًيہا

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َو ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َٗالُوا َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َٗا َل َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُحٔ ُّب ا ِل َحل َِوا َئ َوا ِل ٌَ َش َل
رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
ُِ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،دبعارلنمحنباربامیہ،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعایبؿرفامیتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیھٹیمزیچںیافردہشدنسپاھت۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،دبعارلنمحنباربامیہ،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑککیافررتوجھکرالمرکاھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
ڑککیافررتوجھکرالمرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 205

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،یوىص بً بٜير ،ہظاو بً رعوہ ،سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت کَاى َ ِت أُم ِّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ب ُ َٜيِر ٕ َح َّسث َ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
ک َحًَّي أَکَل ُِت ا ِل٘ ٔ َّثا َئ
اس َت َ٘ا َو ل ََضا ذَل ٔ َ
لش ِن َي ٔة تُزٔی ُس أَ ٌِ تُ ِسخٔ َلىٔي ًَل َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََنا ِ
ُت ٌَال ٔ ُحىٔي ل ٔ ُّ
الزكَ ٔب ٓ ََشنٔ ِي ُت َٛأ َ ِح َش ًٔ س ِٔن َي ٕة
ب ٔ ُّ
دمحمنب دبعاہلل نب ریمن ،ویسن نب ریکب ،اشہؾ نب رعفہ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ریمی فادلہ ےھجم وم ا رکےن ےک ےیل
دتریبںیایکرکیتںیھتاتہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمجیھبدںی۔وکیئدتریبیھبدیفمہنوہیئاہیںکتہک
ںیمےنرتوجھکرافرڑککیاھکیئوتںیمانمبسرفہبوہیئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ویسننبریکب،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑککیافررتوجھکرالمرکاھکان

ابب  :اھکونںےکاوباب
ڑککیافررتوجھکرالمرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 206

موسي  ،ابزاہيه بً سٌس ،حرضت ًبساهَّلل بً جٌرف رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب ،اسناًيل بً ٰ

رف
وسي َٗاَلَ َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَب ٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ
وب بِ ًُ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ کَاسٔبٕ َوإ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ ُم َ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َٗا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َیأِک ُ ُ َّ
الزك َ ٔب
َ
ل ا ِل٘ٔثا َئ ب ٔ ُّ
وقعیبنبدیمحنباکبس،اامسلیعنبومٰیس،اربامیہ نب دعس،رضحتدبعاہللنبرفعجریضاہللہنعرفامےتںیہہک ںیمےنداھکی
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسڑککی،رتوجھکرےکاسھتاھکرےہںیہ۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،اامسلیعنبومٰیس،اربامیہنبدعس،رضحتدبعاہللنبرفعجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
ڑککیافررتوجھکرالمرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 207

راوی  :محنسبً ػباحً ،نزو بً رآٍ ،يٌ٘وب بً وليسبً ابی ہَلل  ،مسنی ،حازو  ،سہل بً حرضت سٌس رضي اهَّلل ًيہ

وب بِ ًُ ا ِل َولٔيسٔ بِ ًٔ أَب ٔی ص ََٔل ٕل ا ِل َن َسن ٔ ُّی ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َو ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
الزكَ َب بٔا ِلب ٔ ِّليذٔ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَأِک ُ ُ
بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل ک َ َ
ل ُّ
دمحم نب ابصح ،رمعف نب راعف ،وقعیب نب فدیلنب ایب الہؽ  ،دمین ،احزؾ  ،لہس نب رضحت دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرخوبزےےکاسھتڑککیاھکےتداھکی۔
رافی  :دمحمنبابصح،رمعفنبراعف،وقعیبنبفدیلنبایبالہؽ،دمین،احزؾ،لہسنبرضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکراکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
وجھکراکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 208

راوی  :احنسبً ابی حواری زمظقی ،مزواٌ بً محنس ،سلامیٌ بً بَلل ہظاو بً رعوہ ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل
ًيہا

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ أَبٔی ا ِل َح َوار ِّٔی ِّ
رع َو َة ًَ ًِ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَ ِي ْت َلَ َت ِن َز ٓ ٔيطٔ ٔج َيا َْ أَصِ ُلطُ
ادمحنب ایب وحاریدیقشم ،رمفاؿ نب دمحم ،امیلسؿ نب البؽ اشہؾ نب رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجرھگںیماب لکوجھکرںیہن،اسےکرھگفاےلوھبےکںیہ۔
رافی  :ادمحنبایبوحاریدیقشم،رمفاؿنبدمحم،امیلسؿنبالبؽاشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب

وجھکراکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 209

سلیم رضي اهَّلل ًيہا
راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی ،ابً ابی ٓسیک ،ہظاو بً سٌسً ،بيساهَّلل بً ابی رآٍ حرضت ٰ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ
ًَ ًِ َج َّستٔطٔ َسل َِیم أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل بَ ِي ْت ََل َت ِن َز ٓ ٔيطٔ کَا ِلب َ ِيتٔ ََل ك َ ٌَا َو ٓ ٔيطٔ
دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،انبایبدفکی،اشہؾنبدعس،دیبعاہللنب ایبراعفرضحتٰیملسریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجرھگںیموجھکرںیہنفہاسرھگیکامدننےہسجںیموکیئاھکانںیہن۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،انبایبدفکی،اشہؾنبدعس،دیبعاہللنبایبراعفرضحتٰیملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوممساکالہپلھپآےئ
ابب  :اھکونںےکاوباب
بجوممساکالہپلھپآےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 210

راوی  :محنس بً ػباح يٌ٘وب بً حنيسبً کاسبً ،بسالٌزیزبً محنس ،سہل بً ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

ل بِ ًُ أَبٔی َػال ٔ ٕح
وب بِ ًُ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ کَاسٔبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس أَ ِخب َ َرنٔی ُس َض ِي ُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َو َي ٌِ ُ٘ ُ
اٌ إٔذَا أتُ ٔی بٔأ َ َّو ٔل َّ
َّ
الث َن َزة ٔ َٗا َل َّ
َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک َل َيا فٔی َمسٔی َيت ٔ َيا َوفٔی
ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ک َ َ َ

ُ
رضتٔطٔ ٔم ًِ ا ِلو ٔ ِل َسا ٌٔ
ث َٔنارٔىَا َوفٔی ُم ِّسىَا َوفٔی َػاً ٔ َيا بَ َز َّ ٛة َم ٍَ بَ َز َٕ ٛة ث َّه یُ َياؤلُ ُط أَ ِػ َِ َز َم ًِ ب ٔ َح ِ َ
دمحمنبابصحوقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلسینبدمحم،لہسنباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
لل َّ
ه
ُ
ن
َ
ث ِر َ أن
ک َ َلأ ِف ِدَم َت ِن َتاأ َف ِف ِ َ أ
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک اپس بج وممس اک الہپ لھپآات وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رفامےت ا ّم َ أن ِر ْ
أع رَبَ َک ًة َ َ
َم َرَب َک ٍة اے اہلل! ربتک اطع رفام امہرے رہش ںیم افر امہرے ولھپں ںیم افر امہرے دم افر اصع(امیپونں)
َف ِف دُم َ أِن َف ِف َص ِ َ أ
ںیمربتکدرربتکرھپوجےچباحرضوہےتاؿںیمبسےسمکنسوکفہلھپاطعرفامےت۔
رافی  :دمحمنبابصحوقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلسینبدمحم،لہسنباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
بجوممساکالہپلھپآےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 211

یحٌي بً محنس بً ٗيص مسنی ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل
راوی  :ابوبْش برک بً خلٰٕ ،
ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسث َ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ا ِل َن َسن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِْشٕ بَ ِ ُ
َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کُلُوا ا ِل َبلَحَ بٔال َّت ِنز ٔکُلُوا ا ِل َدل ََ ٙبٔا ِل َحسٔی ٔس َٓإ ٔ ٌَّ َّ
اٌ َي ِِ َـ ُب َو َي ُ٘و ُل بَق ٔ َی
الظ ِي َل َ
ابِ ًُ آ َز َو َحًَّي أَک َ َل ا ِل َدل ََ ٙبٔا ِل َحسٔی ٔس
اوبرشبرکبنبفلخٰ،ییحینبدمحمنب،سیدمین،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہ اعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایرتوجھکر،کشخوجھکر ےکاسھت المرکاھک ؤافررپاین ،ک ی ےکاسھت المرکاھکؤویکہکن ناطیؿہ ہوہات
ےہافراتہکےہآدؾاکاٹیبزدنہراہ۔اہیںکتہکرپاانویمہےئنویمہےکاسھتالمرکاھکراہےہ۔

رافی  :اوبرشبرکبنبفلخٰ،ییحینبدمحمنب،سیدمین،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدف،نیتنیتوجھکرںیالمرکاھکانعنمےہ
ابب  :اھکونںےکاوباب
دفدف،نیتنیتوجھکرںیالمرکاھکانعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 212

راوی  :محنسبً بظارً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ  ،جبلہ بً سحيه ،حرضت ًنز رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َج َب َل َة بِ ًٔ ُس َح ِي ٕه َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ ًُ َن َز َي ُ٘و ُل
ل بَي ِ َن ال َّت ِن َز َتي ِ ٔن َحًَّي َي ِش َتأِذ ٔ ٌَ أَ ِػ َحابَطُ
ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َي ِ ٔ
ْق ٌَ ال َّز ُج ُ
دمحمنب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ  ،ہلبج نب میحس ،رضحترمع ریض اہلل ہنعایبؿ رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل
فملسےندفدفوجھکرںیاکیاسھتاھکےنےسعنمرفامای۔االہیہکاےنپاسویھتںےس(وجاھکےنںیمرشکیںیہ)ااجزتےلےل۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ہلبجنبمیحس،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دفدف،نیتنیتوجھکرںیالمرکاھکانعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 213

راوی  :محنسبً بظار ،ابوزاؤز ،ابوًامزخزاز ،حشً ،حرضت سٌس رضي اهَّلل ًيہ

اٌ َس ٌِ ْس یَ ِد ُس ُو
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕا ِل َدزَّا ُز ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َس ٌِ ٕس َم ِوی َی أَبٔی بَ ِرکٕ َوک َ َ
َّ
َّ
َ
ْقا ٌٔ َي ٌِىٔي فٔی ال َّت ِنز ٔ
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوک َ َ
اٌ ي ٌُِحٔبُ ُط َحسٔی ُث ُط أ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ى َ َهی ًَ ًِ ِاْل ٔ ِ َ
دمحمنباشبر،اوبداؤد،اوباعرمزخاز،نسح،رضحتدعسریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمرکےتےھتافراںیہنآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکرفانیمتہبدنسپےھت۔رفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل فملسےندفدفوجھکرںیالمرک اھکےنےسعنم
رفامای۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،اوباعرمزخاز،نسح،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایھچوجھکرڈوھڈنرکاھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
ایھچوجھکرڈوھڈنرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 214

راوی  :ابوبْشبرک بً خلٕ ،ابوٗتيبہ ،ہناو ،اسح ٙبً ًبساهَّلل بً ابی كلحہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة ًَ ًِ صَ َّناو ٕ ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
ْش بَ ِ ُ

ٔيَ َٓ ٙح ٌَ َل ُي َٔ ِّت ُظ ُط
َٗا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أتُ َٔی ب ٔ َت ِنز ٕ ًَت ٕ

اوبرشبرکبنبفلخ،اوب ،ہبی،امہؾ،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنداھکیہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمرپاینوجھکرںیک شیکںیئگوتآپیلص اہللہیلعفآہلفملسالتشرک ےکایھچایھچ

وجھکرےنیلےگل۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،اوب ،ہبی،امہؾ،ا،قحنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکرنھکمےکاسھتاھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
وجھکرنھکمےکاسھتاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 215

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ػسٗہ بً خالس ،ابً جابز ،سليه بً ًامز

الش َلنٔ َّيي ِ ٔن
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَىٔي ابِ ًُ َجابٔز ٕ َح َّسثَىٔي ُسل َِي ُه بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ابِى َِي بُ ِرسٕ ُّ
َٗ َاَل َز َخ َل ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََو َؿ ٌِ َيا َت ِح َت ُط َٗ ٔلي َٔ ّة َل َيا َػبَب ِ َياصَا َل ُط َػ ًّبا َٓ َحل ََص ًَل َِي َضا َوأَىِزَ َل اهَّللُ

اٌ یُ ٔح ُّب الزُّبِ َس َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَزَّ َو َج َّل ًَل َِيطٔ ا ِل َوو َِی فٔی بَ ِيت ٔ َيا َو َٗ َّس ِم َيا َلطُ ُزبِ ّسا َو َت ِن ّزا َوک َ َ

اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،انباجرب،میلسنباعرم،رسبےکدفونںےٹیبوجہلیبقونبمیلسںیمےسںیہرفاتیرکےتںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس امہرےاپس رشتفی الےئ۔ مہ ےنآپیک اخرطا ینپ اکی اچدر رپ اپین ڑھچک رک اےس اڈنھا ایک افر اھچ
دی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپرشتفیرفاموہےئ۔امہرےرھگںیماہللاعتٰیلےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپفیحانزؽ
رفامیئ۔ مہ ےن آپ یک دختم ںیم نھکم افر وجھکر ک ش یک۔ آپ وک نھکم دنسپ اھت۔ اہلل اعتٰیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اینپ
رںیتمحافرالسؾےجیھب۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،انباجرب،میلسنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیمہاکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
دیمہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 216

راوی  :محنسبً ػباح ،سویسبً سٌيسً ،بسالٌزیزبً حرضت ابوحازو

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َو ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی َٗا َل َسأ َ ِل ُت َس ِض َل بِ ًَ
ل
اٌ َل ُض ِه َم َياخٔ ُ
َس ٌِ ٕس َص ِل َرأَیِ َت ال َّيق ٔ َّی َٗا َل َما َرأَیِ ُت ال َّيق ٔ َّی َحًَّي ُٗب ٔ َف َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت ٓ ََض ِل ک َ َ

ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما َرأَیِ ُت ُم ِيد َُّل َحًَّي ُٗب ٔ َف َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُٗل ُِت
وٌ َّ
الظٌٔي َر َُي ِ َر َم ِيدُو ٕل َٗا َل َن ٌَ ِه َُّ ٛيا ى َ ِي ُٔ ُد ُط ٓ ََي ٔليرُ ٔم ِي ُط َما ك َ َار َو َما بَق ٔ َی ثَ َّزیِ َيا ُظ
ٕ ُِ ٛيت ُِه َتأِکُلُ َ
َٓ َِ ٜي َ
دمحمنبابص ح،وسدینبدیعس،دبعازعلسینبرضحتاوباحزؾرفامےتیہہکںیمےنلہسنبدعسےسدرایتفایکہکآپےندیمہیک
رفیٹدیھکی؟رفامےنےگلںیمےندیمہیکرفیٹںیہندیھکی،اہیںکتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکفاصؽوہایگ۔ںیم ےن
وپاھچایکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکدہعںیمولوگںےکاپساینلھچںوہیتںیھت؟رفامےنےگلںیمےنینلھچںیہندیھکی،
اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاصؽ وہایگ۔ ںیم ےن اہک رھپ آپ ےب انھچ وج ےسیک اھکےت ےھت؟ رفامای (ےنسیپ ےک
دعب)مہاسرپوھپکنامرےتھچکےکنتفریغہاڑاجےتافرابیقوکمہوگھبدےتی(افروگدنھرکرفیٹاکپےتیل)۔
رافی  :دمحمنبابصح،وسدینبدیعس،دبعازعلسینبرضحتاوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب

دیمہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 217

راوی  :يٌ٘وب بً حنيس ،کاسب ،ابً وہبً ،نزو بً حارث  ،برک بً سوازہ ،حيع بً ًبساهَّلل  ،حرضت او اینً رضي اهَّلل
ًيہا

رک بِ ًُ َس َوا َز َة أَ ٌَّ َح َي َع بِ ًَ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ًُ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث أَ ِخب َ َرنٔی بَ ِ ُ
ُ
َغبَل َِت َزٗٔي ّ٘ا ٓ ََؼ َي ٌَ ِت ُط لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرُٔئّا َٓ َ٘ا َل َما َص َذا َٗال َِت كَ ٌَ ْاو
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ ُط ًَ ًِ أ ِّو أَیِ َن ًَ أَى َّ َضا َ ِ
َک َرُٔئّا َٓ َ٘ا َل ُر ِّزیطٔ ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه ا ًِحٔئيطٔ
َن ِؼ َي ٌُ ُط بٔأ َ ِر ٔؿ َيا َٓأ َ ِحب َ ِب ُت أَ ٌِ أَ ِػ َي ٍَ ٔم ِي ُط ل َ

وقعیب نب دیمح ،اکبس ،انب فبہ ،رمعف نب احرث  ،رکب نب وسادہ ،شنح نب دبعاہلل  ،رضحت اؾ انمی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
ںیمےنآ ااھچانافریبنیلصاہللہیلع فآہلفملسےکےیلرفیٹایتریک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیایکےہ؟ںیمےنرعض
ایکامہرےالعہقںیمہیاھکانایترایکاجاتےہ۔ایسےیلںیمےناچاہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلیھبفیسییہرفیٹانبؤں۔
رفامایوھباسآےٹںیمڈاؽرکدفابرہوگدنوھ۔
رافی  :وقعیبنبدیمح،اکبس،انبفبہ،رمعفنباحرث،رکبنبوسادہ،شنحنبدبعاہلل،رضحتاؾانمیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دیمہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 218

راوی ً :باض بً وليس ،زمظقی ،محنسبً ًثناٌ ،ابوجناہز ،سٌيسبً بظيرٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ِّ
اٌ أَبُو ا ِل َح َناصٔز ٔ َح َّسث َ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َب ٔظير ٕ َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ

أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َما َرأَی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرُٔئّا ُم َح َّو ّرا ب ٔ َواح ٔ ٕس ٔم ًِ ًَ ِي َي ِيطٔ َحًَّي َل ٔح َ ٙبٔاهَّللٔ
ابعسنبفدیل،دیقشم،دمحمنبامثعؿ،اوبامجرہ،دیعسنبریشب،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےندیمہیکرفیٹاکیآا ھیھبہندیھکیاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہللزعفلجےساجےلم۔
رافی  :ابعسنبفدیل،دیقشم،دمحمنبامثعؿ،اوبامجرہ،دیعسنبریشب،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرکیاپچویتںاکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
ابرکیاپچویتںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 219

ًيسي بً محنسىحاض ،رملی ،ؿنزہ بً ربيٌہ ،ابً ًلاء ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :ابوًنيرٰ ،

يٌ َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َز َار أَبُو ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا أَبُو ًُ َني ِر ًٕ َٔيسي بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال َّيح ُ
َّاض ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َؿ ِن َزةُ بِ ًُ َرب ٔ َ
َٗ ِو َم ُط َي ٌِىٔي َ ِْق َی ّة أَ ُه ُّي ُط َٗا َل یُ َيا َٓأ َ َت ِو ُظ بٔزُ َٗا ٕٔ ٚم ًِ ُر َٗا ٔ ٚاْلِ ُ َو ٔل ٓ ََبکَی َو َٗا َل َما َرأَی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

َص َذا بٔ ٌَ ِيئطٔ َٗ ُّم

اوبریمعٰ ،یسیع نب دمحماحنس ،ریلم ،رمضہ نب رہعیب ،انب اطعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اینپ وقؾ ےس ےنلم اینپ یتسب اانیب ےئگ وت
اوہنںےنیلہپارتیوہیئابرکیاپچایتںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمرںیھک۔دھکیرکرفےنےگلافر رفامےنےگلروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپآوھکنںےسیھبکایسیاپچایتںںیہند ںیھک۔
رافی  :اوبریمعٰ،یسیعنبدمحماحنس،ریلم،رمضہنبرہعیب،انباطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :اھکونںےکاوباب
ابرکیاپچویتںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 220

راوی  :اسح ٙبً ميؼور ،احنس بً سٌيس زارمیً ،بسالؼنس بً ًبسالوارث ،ہناو حرضت ٗتازہ

َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َوأَ ِح َن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َّ
السارٔم ٔ ُّی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الؼَّ َنسٔ بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل َوارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو َح َّسثَ َيا
َٗ َتا َزةُ َٗا َل َُّ ٛيا ىَأتِ ٔی أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َٗا َل إ ٔ ِس َح َُ ٙو َخبَّا ُز ُظ َٗائ ْٔه َو َٗا َل َّ
السارٔم ٔ ُّی َوخ َٔواىُطُ َم ِو ُؿو َْ َٓ َ٘ا َل یَ ِو ّما کُلُوا ٓ ََنا أَ ًِ َل ُه
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرأَی َرُٔئّا ُم َز َّٗ ّ٘ا بٔ ٌَ ِيئطٔ َحًَّي َل ٔح َ ٙبٔاهَّللٔ َو ََل َطا ّة َسنٔ ّيلا َٗ ُّم
ااحسؼ نب وصنمر ،ادمح نب دیعس داریم ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،امہؾ رضحت اتقدہ رفامےت ںیہ ہک مہ رضحت اسن نب امکل یک
دختمںیماحرضوہےئ(ااحسؼیکرفاتیںیمےہہک) آپریضاہللہنعاکانابنیئڑھکاوہات(افرداریمیکرفاتیںیمےہہک)آپ
اکدرتسوخاؿ اھچ وہات۔ اکی رفز رفامےن ےگل اھکؤ! ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک ابرکی اپچیت اینپ
آوھکنںےسدیھکیوہایاسمل(اھکؽتیمس)ینھبوہیئرکبیدیھکیوہ۔اہیںکتہکاہللزعفلجےساجےلم۔
رافی  :ا،قحنبوصنمر،ادمحنبدیعسداریم،دبعادمصلنبدبعاولارث،امہؾرضحتاتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افولدہاکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
افولدہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 221

یحٌي  ،حرضت ابً
راوی ً :بسالوہاب بً ؿحاک سلیم ،ابوحارث ،اسناًيل بً ًياغ ،محنسبً كلحہً ،ثناٌ بً ٰ
ًباض

اب بِ ًُ َّ
اٌ
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوصَّ ٔ
َیم أَبُو ا ِل َحار ٔٔث َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
غ َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ كَ ِل َح َة ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
الـحَّا ٔک ُّ
الشل ٔ ُّ
ض َٗا َل أَ َّو ُل َما َسنٔ ٌِ َيا بٔا ِلَٔالُو َذ ٔد أَ ٌَّ ٔجبِرٔی َل ًَل َِيطٔ َّ
الش ََلو أَتَی ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل
بِ ًٔ َی ِحٌَي ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ک ُت ِٔ َتحُ ًَل َِيض ٔ ِه اْلِ َ ِر ُق َٓ ُئ ُ
وٌ ا ِلَٔالُو َذ َد َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
إ ٔ ٌَّ أ ُ َّم َت َ
السى ِ َيا َحًَّي إٔى َّ ُض ِه ل ََيأِکُلُ َ
َاق ًَل َِيض ٔ ِه ٔم ًِ ُّ
وٌ َّ
ک َط ِض َ٘ ّة
الش ِن ًَ َوا ِل ٌَ َش َل َجنٔي ٌّا َٓظَ ض ٔ َ ٙال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َذل ٔ َ
َو َس َّل َه َو َما ا ِلَٔالُوذَ ُد َٗا َل یَ ِدل ٔ ُل َ

دبعاولاہب نب احضک یملس ،اوباحرث ،اامسلیع نبایعش ،دمحمنبہحلط،امثعؿ نب ٰییحی  ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک بس ےس
ےلہپمہ ےنافولدہاکانؾاسرطحانسہکربجالیئ یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس آےئ افررعضایکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
یکاتموکزنیمںیمحتفاحلصوہیگافروخبداینےلمیگ۔اہیںکتہکفہافولدہاھکےئیگ۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتف
رفامایافولدہایکےہ؟رفاماییھگافردہشالمرکاتنبےہ۔ہینسرکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآفازولگریگ(رفےنیسیج)وہیئگ۔
رافی  :دبعاولاہبنباحضکیملس،اوباحرث،اامسلیعنبایعش،دمحمنبہحلط،امثعؿنبٰییحی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھگںیمڑپچیوہیئرفیٹ
ابب  :اھکونںےکاوباب
یھگںیمڑپچیوہیئرفیٹ

جلس  :جلس سوو
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موسي سيانی ،حشين بً واٗس ،ایوب ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا
راوی  :ہسبہ بً ًبسالوہابٓ ،ـل بً ٰ

وسي ِّ
وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َص ٔسیَّ ُة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوصَّ ٔ
اب َح َّسثَ َيا ا ِلٔ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ
الشي َيان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس ًَ ًِ أَ ُّی َ
َات َی ِوو ٕ َوز ٔ ِز ُت ل َِو أَ ٌَّ ً ٔ ِي َسىَا ُخ ِبزَ ّة بَ ِي َـا َئ ٔم ًِ ب ُ َّزة ٕ َس ِن َزا َئ ُم َل َّب َ٘ ٕة
ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
ک َر ُج ْل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََّات َد َذ ُظ َٓ َحا َئ بٔطٔ إٔل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی
بٔ َش ِن ًٕ ىَأِکُلُ َضا َٗا َل ٓ ََشنٔ ٍَ ب ٔ َذل ٔ َ
اٌ َص َذا َّ
الش ِن ًُ َٗا َل فٔی ًُ َّٜةٔ َؿ ٕٓب َٗا َل َٓأبََی أَ ٌِ َیأِک ُ َل ُط
أَ ِّی َط ِي ٕئ ک َ َ
دہہب نب دبعاولاہب ،لضف نب ومٰیس انسین ،نیسح نبفادق ،اویب انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناکیرفزرفاماییجاچہراہےہہکامہرےاپسدمعہدنگؾیکیھگیگلوہیئدیفسرفیٹوہیت۔مہ اےساھکےت۔اکی
ااصنریرمدےنہیابتنسیلوتایسیرفیٹایتررکفایئافریبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمک شیک۔روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنوپاھچہییھگسکزیچںیماھت؟رفامےنےگلوگہیکاھکؽیکینبوہیئیپکںیم۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اھکےنےسااکنررفامدای۔
رافی  :دہہبنبدبعاولاہب،لضفنبومٰیسانسین،نیسحنبفادق،اویبانعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
یھگںیمڑپچیوہیئرفیٹ

جلس  :جلس سوو
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راوی  :احنسبً ًبسہً ،ثناٌ بً ًبسالزحنً ،حنيس كویل ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب َس َة َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ُح َن ِي ْس َّ
ل ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َػ َي ٌَ ِت أ ُ ُّو ُسل َِي ٕه
اللو ٔی ُ
لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُخ ِبزَ ّة َو َؿ ٌَ ِت ٓ َٔيضا َط ِيئّا ٔم ًِ َس ِن ًٕ ث ُ َّه َٗال َِت اذِ َص ِب إیٔ َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓا ِزًُ ُط

ض ُٗو ُموا َٗا َل ٓ ََش َب ِ٘ ُت ُض ِه إٔل َِي َضا َٓأ َ ِخب َ ِرتُ َضا
َٗا َل َٓأ َ َت ِي ُت ُط َٓ ُ٘ل ُِت أُم ِّی َت ِس ًُ َ
وک َٗا َل َٓ َ٘ َاو َو َٗا َل ل ٔ َن ًِ ک َ َ
اٌ ً ٔ ِي َس ُظ ٔم ًِ ال َّيا ٔ
َک َو ِح َس َک َٓ َ٘ا َل صَات ٔيطٔ َٓ َ٘ا َل یَا أَى َ ُص
َٓ َحا َئ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل صَات ٔی َما َػ َي ٌِتٔ َٓ َ٘ال َِت إٔى َّ َنا َػ َي ٌِ ُت ُط ل َ

ْش ّة َٓأَکَلُوا َحًَّي َطب ٔ ٌُوا َوکَاى ُوا ثَ َناىٔي َن
ْش ّة َٗا َل ٓ ََنا زٔ ِل ُت أ ُ ِزخٔ ُ
ْش ّة ًَ َ َ
ل ًَل َِيطٔ ًَ َ َ
ْش ّة ًَ َ َ
أَ ِزخٔ ِل ًَل َ َّی ًَ َ َ
ادمحنب دبعہ ،امثعؿ نب دبعارلنمح ،دیمح وطلی ،رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ریمی فادلہ اؾ میلس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک ےیل رفیٹ ایتر یک افر اس ںیم ھچک یھگ یھب اگلای رھپ رفامای یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک دختم ںیم اجؤ افر اںیہن دوعت دف۔
ںیمآپیلصاہللہیلعفآہل فملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکہکریمیفادلہ ےنآپیلص اہللہیلعفآہلفملسیکدوعت یک
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےافراحرضنیےسرفامایولچ۔اسنرفامےتیہہکںیمدلجیےسےلہپفادلہےکاپساچنہپافر
ئاتدای۔اےنتںیمیبنرشتفی ےلآےئ۔رفامےنےگلوجایترایکےہےلآؤ۔ریمیفادلہےنرعضایکںیمےناہنتآپ یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک ےیل اھکان ایتر ایک ےہ۔ رفامای الؤ وت یہس افر اسن ےس رفامای اے اسن! دس دس آدویمں وک ریمے اپس ےتجیھب روہ۔
رضحتاسنرفامےتںیہرفامےتںیہہکںیمدسدسارفادوکلسلسماتجیھبراہ۔بسےنوخبریسوہرکاھکایافرفہایسارفادےھت۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امثعؿنبدبعارلنمح،دیمحوطلی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنگؾیکرفیٹ
ابب  :اھکونںےکاوباب
دنگؾیکرفیٹ

جلس  :جلس سوو

حسیث 224

راوی  :يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب ،مزواٌ بً مٌاویہ ،یزیس بً ٛيشاٌ ،ابی حازو حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

اٌ ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَى َّ ُط َٗا َل
وب بِ ًُ ُح َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسث َ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ َِ ٛي َش َ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ َما َطب ٔ ٍَ ى َ ٔي ُّي اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ثَ ََلثَ َة أَیَّاو ٕت َٔبا ًّا ٔم ًِ ُخ ِبز ٔا ِل ٔح ِي َل ٔة َحًَّي َت َو َّٓا ُظ اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل
وقعیب نب دیمحنب اکبس ،رمفاؿ نب اعمفہی ،سیدی نب شیکؿ ،ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مسق ےہ اس

ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (ات زدنیگ) لسلسم نیت دؿ یھب ٹیپ رھب رک
دنگؾیکرفیٹہناھکیئ۔اہیںکتہکاہللےنآپوکاےنپاپسالبایل۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،رمفاؿنباعمفہی،سیدینبشیکؿ،ایباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دنگؾیکرفیٹ

جلس  :جلس سوو
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یحٌي  ،مٌاویہ بً ًنزو ،زائسہ ،ميؼور ،ابزاہيه ،اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا
راوی  :محنسبً ٰ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا َزائ َٔسةُ ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
َما َطب ٔ ٍَ آ ُل ُم َح َّن ٕس َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِي ُذ َٗ ٔس ُموا ا ِل َنسٔی َي َة ثَ ََل َث ل ََيا ٕل ت َٔبا ًّا ٔم ًِ ُخ ِبز ٔب ُ ٓز ٕ َحًَّي تُ ُوف ِّ َی َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه
دمحمنب ٰییحی ،اعمفہی نب رمعف ،زادئہ ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعایبؿ رفامیت ںیہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکرھگفاےلدمہنآےنےکدعبیھبلسلسمنیتبشریسوہرکدنگؾیکرفیٹہناھکےکس۔اہیںکتہکآپاکفاصؽوہایگ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،اعمفہینبرمعف،زادئہ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیکرفیٹ
ابب  :اھکونںےکاوباب

وجیکرفیٹ

جلس  :جلس سوو

حسیث 226

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،ہظاو بً رعوہ ،سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل ًيہا

ُ
رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َل َ٘ ِس تُ ُوف ِّ َی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ َسا َم َة َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ُ ِ
ِ
َط َطٌٔير ٕفٔی َر ٓ ٕ
ٖ یٔی َٓأَکَل ُِت ٔم ِيطُ َحًَّي كَا َل ًَل َ َّی َٓک ٔ ِل ُت ُط َٓ َٔىٔ َي
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َما فٔی بَ ِئًي ٔم ًِ َط ِي ٕئ َیأکُلُ ُط ذُو َٛب ٔ ٕس إ ٔ ََّل َط ِ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکفاصؽوہایگوت
ریمےرھگںیماجدنارےکاھکےنیکوکیئزیچہن؟یھ۔اہتبلاکیااملریںیموھتڑےےسوجےھتاسےسںیماھکیتریہ،تہبدونں
کتفہےتلچرےہوتںیمےناؿوکامپایل۔رھپفہمتخوہےئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
وجیکرفیٹ

جلس  :جلس سوو

حسیث 227

راوی  :محنسبً بظار ،محنسبً جٌرف ،طٌبہ ،ابواسحً ،ٙبسالزحنً بً یزیس ،اسوز ،سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل
ًيہا

یس یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٙسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًَ َیز ٔ َ
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َما َطب ٔ ٍَ آ ُل ُم َح َّن ٕس َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ُخ ِبز ٔ َّ
الظٌٔير ٔ َحًَّي ُٗب ٔ َف
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنبسیدی،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکدمحمیلصاہللہیلع

فآہلفملسےکالہاخہنافرآؽافالدےنوجیکرفیٹےسیھبکٹیپہنرھبااہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکفاصؽوہایگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبا،قح،دبعارلنمحنبسیدی،اوسد،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
وجیکرفیٹ

جلس  :جلس سوو

حسیث 228

راوی ً :بساهَّلل بً مٌاویہ جنعی ،ثابت بً یزیس ،ہَلل بً خباب ًرکمہ ،حرضت ابً ًباض

اٌ
یس ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ َخب ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة ا ِل ُح َنه ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ثَاب ٔ ُت بِ ًُ َیز ٔ َ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َّاب ًَ ًِ ً ِ ٔ
ض َٗا َل ک َ َ
يت َّ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیب ٔ ُ
وٌ ا ِل ٌَظَ ا َئ َوکَا ٌَ ًَا َّم َة ُخ ِبزٔص ِٔه ُخ ِبز ُ
الل َيایٔی ا ِل ُنت َ َتابٔ ٌَ َة كَاو ٔ ّیا َوأَصِلُ ُط ََل َیحٔ ُس َ
َّ
الظٌٔير ٔ

دبعاہللنباعمفہی یعمج ،اثتب نبسیدی،الہؽ نبابخبرکعہم،رضحتانبابعسرفامےتںیہہک یبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس لسلسم
یئکبشافہقےسرےتہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالہاخہنوکراتاکاھکانہناتلمافراؿیکرفیٹارثکوجیکوہیت؟یھ۔
رافی  :دبعاہللنباعمفہییعمج،اثتبنبسیدی،الہؽنبابخبرکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
وجیکرفیٹ

جلس  :جلس سوو

حسیث 229

یحٌي بً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي ،ب٘يہ ،یوسٕ بً ابی ٛثير ،ىوح بً ذٛواٌ ،حشً حرضت اىص
راوی :
ٰ
بً مالک

ٕ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيارٕ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َوک َ َ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ ي ٌَُ ُّس ٔم ًِ اْلِ َبِ َسا ٔل َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
وٖ
الؼ َ
بِ ًُ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ ى ُو ٔح بِ ًٔ ذ ََِ ٛو َ
اٌ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل لَب ٔ َص َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ

وٖ َو َٗا َل أَک َ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٔظ ٌّا َولَب ٔ َص َخ ٔظ ّيا َٓ٘ٔي َل ل ٔ ِل َح َش ًٔ َما ا ِل َب ٔظ ٍُ َٗا َل
َوا ِح َت َذی ا ِل َن ِد ُؼ َ
يى َّ
َُل ٔ ُ
ئ
اٌ ُي ٔشي ُِ ُط إ ٔ ََّل ب ٔ ُح ِز ًَ ٔة َما ٕ
الظٌٔير ٔ َما ک َ َ
ٰییحی نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح ،ہیقب ،ویفس نب ایب ریثک ،ونح نب ذوکاؿ ،نسح رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وصػ (افین ڑپکا) زبی نت رفامےت ،اعؾ اس وجات اامعتسؽ رکےت ،دبزمہ اھکان اھکےت افر رھکدرا اس
ڑپکاےتنہپ۔یسکےنرضحت نسحرچمةاہللہیلعےسوپاھچ ہکدبزمہےسایک رمادےہ؟ رفامایہکومیٹوجیک رفیٹوجاپین ےکوھگٹنےک
ریغبےلگےسہنارتے۔
رافی ٰ :ییحینبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،ہیقب،ویفسنبایبریثک،ونحنبذوکاؿ،نسحرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایمہنرفیےساھکانافرریسوہرکاھکےنیکرکاتہ
ابب  :اھکونںےکاوباب
ایمہنرفیےساھکانافرریسوہرکاھکےنیکرکاتہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 230

راوی  :ہظاو بً ًبسالنلک حنصي ،محنسبً رحب ،حرضت م٘ساو بً مٌسیرکب

رح ٕب َح َّسثَ ِتىٔي أُم ِّی ًَ ًِ أ ُ ِّم َضا أَى َّ َضا َسنٔ ٌَ ِت ا ِلنٔ ِ٘ َس َاو بِ ًَ َم ٌِ ٔس
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ِ
یرک َب َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َما َم َ ََل آ َزم ٔ ٌّی و ٔ ًَ ّ
شا ٔم ًِ بَ ِل ًٕ َح ِش ُب ِاْ َزم ٔ ِّی لُ َ٘ ِ َامی ْت
َٔ
ائ َ ًّ
َّ
اب َوثُلُ ْث لٔل َّئ َٔص
لْش ٔ
ُي٘ ٔ ِن ًَ ُػل َِب ُط َٓإ ٔ ٌِ َُل ََب ِت ِاْ َزم ٔ َّی َنٔ ُِش ُط َٓ ُثلُثْ ل ٔ َّلل ٌَاو ٔ َوثُلُ ْث ل ٔ َ
اشہؾنبدبعاکلملیصمح،دمحمنبرحب،رضحتدقماؾنبدعمرکیبرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہی
رفامےتانسآدیم ےکٹیپ ےس زایدہربا وکیئربنت ںیہنرھبات۔آدیمےکےیل دنچوناےل اکیفںیہ وجاس یکرمکدیسیھرںیھکافرارگ
آدیم اک سفن اس رپ اغبل یہ آاجےئ (افر دنچ وناولں رپ اافتکہن رکےکس) وت اہتیئ ٹیپ اھکےن ےک ےیل ،اہتیئ ےنیپ ےک ےیل افر اہتیئ
اسسنےکےیل(صتخمرکدے)
رافی  :اشہؾنبدبعاکلملیصمح،دمحمنبرحب،رضحتدقماؾنبدعمرکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
ایمہنرفیےساھکانافرریسوہرکاھکےنیکرکاتہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 231

یحٌي بکاء ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہ
راوی ً :نزو بً رآًٍ ،بسالٌزیز بً ًبساهَّلل ،
ابویحٌي ٰ ،
ٰ

ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َت َح َّظأ َ َر ُج ْل ً ٔ ِي َس
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ أَبُو َی ِحٌَي ًَ ًِ َی ِحٌَي ا ِل َبکَّا ٔ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َُّ ٛ
السى ِ َيا
ٕ ُجظَ ائ َ َ
ک ًَ َّيا َٓإ ٔ ٌَّ أَك ِ َو َلِ ُٜه ُجو ًّا یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة أَ ِٛثَرُ ُِ ٛه ٔط َب ٌّا فٔی َزارٔ ُّ
رمعفنبرا عف،دبعازعلسینب دبعاہلل،اوبٰییحیٰ ،ییحیاکبء ،رضحتانبرمع ریضاہلل ہنعرفامےتہک اکیصخش ےن یبنیلص اہللہیلعفآہل
فملسےکاپسڈاکریلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاینپڈاکروکرفوکافرمہےسدفرروھک۔اسےیلہکرفزایقتممتںیمےس
زایدہوطلیوھبکاؿولوگںوکےگلیگوجدارداینںیمزایدہریسوہرکاھکےتںیہ۔

رافی  :رمعفنبراعف،دبعازعلسینبدبعاہلل،اوبٰییحیٰ،ییحیاکبء،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
ایمہنرفیےساھکانافرریسوہرکاھکےنیکرکاتہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 232

موسي جہىي ،زیسبً وہب ،حرضت ًليہ بً
راوی  :زاؤزبً سلامیٌ ًشرکی ،محنسبً ػباح ،سٌيس بً محنس ث٘فیٰ ،
ًامز جہىي

رک ُّی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َّ
وسي ا ِل ُح َضىٔ ِّي ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َزا ُوزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِل ٌَ ِش َ ٔ
الث َ٘ف ُّٔی ًَ ًِ ُم َ
َک َظ ًَل َی ك َ ٌَاو ٕ یَأِک ُ ُل ُط َٓ َ٘ا َل َح ِش ٔيي أَنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل
اٌ َوأ ُ ِ ٔ
َزیِ ٔس بِ ًٔ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّي َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َسل َِن َ
السى ِ َيا أَك ِ َولُ ُض ِه ُجو ًّا یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
ض ٔط َب ٌّا فٔی ُّ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ أَ ِٛث َ َر ال َّيا ٔ

داؤدنب امیلسؿ رکسعی ،دمحمنب ابصح ،دیعس نب دمحم یفقث ،ومٰیس ینہج ،زدینب فبہ ،رضحت  ہیط نب اعرم ینہج رفامےت ںیہ ہک
رضحت املسؿ وک زربدیتس اھکان الھکای اج راہ اھت۔ آپ ےن رفامای ہک ریمے ےیل اینت ابت اکیف ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکہیرفامےتانسوجولگداینںیمزایدہریسوہےتںیہفیہرفزایقتمبسےسزایدہوھبےکوہںےگ۔
رافی  :داؤدنبامیلسؿرکسعی،دمحمنبابصح،دیعسنبدمحمیفقث،ومٰیسینہج،زدینبفبہ،رضحت ہیطنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہفہزیچسجوکیجاچےہاھکانیلارساػںیمدالخےہ
ابب  :اھکونںےکاوباب

رہفہزیچسجوکیجاچےہاھکانیلارساػںیمدالخےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 233

یحٌي بً ًثناٌ بً سٌيسبً ٛثير بً زیيارحنصي ،ب٘يہ بً وليس ،یوسٕ بً ابی
راوی  :ہظاو بً ًنار ،سویس بً سٌيسٰ ،
ٛثير ،ىوح بً ذٛواٌ ،حشً ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيارٕ ا ِلحٔ ِن ٔص ُّي َٗالُوا َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َو ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو َی ِحٌَي بِ ًُ ًُ ِث َن َ

اٌ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
ٕ بِ ًُ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ ى ُو ٔح بِ ًٔ ذ ََِ ٛو َ
بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
َّ
الرس ٔ
ٖ أَ ٌِ َتأِک ُ َل ک ُ َّل َما ا ِط َت َض ِي َت
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ َّ َ
اشہؾنبامعر،وسدینبدیعسٰ،ییحینبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،ہیقبنبفدیل،ویفسنبایبریثک،ونحنبذوکاؿ،نسح،
رضحتاسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہییھبارساػےہہکمترہفہزیچاھکؤ
سجوک(اہمترا)یجاچےہ۔
رافی  :اشہؾ نب امعر ،وسدی نب دیعسٰ ،ییحی نب امثعؿ نب دیعسنب ریثک نب دانیریصمح ،ہیقب نب فدیل ،ویفس نب ایب ریثک ،ونح نب
ذوکاؿ،نسح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکانےنکنیھپےساممتعن
ابب  :اھکونںےکاوباب
اھکانےنکنیھپےساممتعن

جلس  :جلس سوو
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راوی  :ابزاہيه بً محنس بً یوسٕ َیابی ،ساد بً ً٘بہ بً وساد ،وليسبً محنس موْقی ،زہزی ،رعوہ ،سيسہ ًائظہ

ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

ْق ُّی
رفیَاب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َوسَّ ا ُد بِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ َوسَّ ا ٕد َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل ُن َو َّ ٔ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ یُو ُس َ
ٕ ا ِل ٔ ِ
َّ
َّ
رس ّة ُم ِل َ٘ا ّة َٓأ َ َخ َذصَا
َأَی َ ِ ٔ ٛ
َح َّسثَ َيا الزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًِ ُ ِ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َز َخ َل ال َّي ٔي ُّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِلب َ ِي َت َ َ

رف ِت ًَ ًِ َٗ ِوو ٕ َٗ ُّم ٓ ٌََا َز ِت إ ٔ َل ِيض ٔ ِه
َکمٔی َ ٔ
ٓ ََن َش َح َضا ث ُ َّه أَکَل ََضا َو َٗا َل یَا ًَائٔظَ ُة أَ ِ ٔ
َک ّینا َٓإٔى َّ َضا َما َن َ َ

اربامیہ نب دمحم نب ویفس رفاییب،اسج نبہبقع نب فاسج ،فدیلنب دمحم ومرقی ،زرہی ،رعفہ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعایبؿ
رفامیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرھگرشتفیالےئوترفیٹاکاکیڑکٹاڑپاوہاداھکی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسااھٹ
ایل افر اصػ رک ےک اھکایل افر رفامای اے اعہشئ! زعتفاےل(اہلل اعتٰیل ےک رزؼ)یکزعترکف ویکہکن اہلل اک رزؼ بج یسک وقؾ ےس
رھپاجےئوتفاسپںیہنآات۔
رافی  :اربامیہ نب دمحم نب ویفس رفاییب،اسج نبہبقع نب فاسج،فدیلنب دمحم ومرقی ،زرہی ،رعفہ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھبکےسانپہامانگن
ابب  :اھکونںےکاوباب
وھبکےسانپہامانگن

جلس  :جلس سوو
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راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسح ٙبً ميؼور ،ہزیه ،ليثٌٛ ،ب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

اٌ َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّسث َ َيا ص َُزیِ ْه ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ ٌَِ ٛبٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ ا ِل ُحو َٔ َٓإٔى َّ ُط بٔئ َِص َّ
ک ٔم ًِ ا ِلد ٔ َياى َ ٔة َٓإٔى َّ َضا بٔئ َِشتٔ
الـحٔي ٍُ َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ

ا ِلب ٔ َلاى َ ُة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااحسؼ نب وصنمر ،رہمی ،ثیل ،بعک ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ہی داع اماگن رکےت ےھت اے اہلل! ںیم آپ یک انپہ اچاتہ وہں  ،وھبک ےس ویکہکن وھبک ربی اس؟یھ ےہ افر ںیم آپ یک انپہ اچاتہ
وہں،ایختنےسویکہکنفہربیادنرفینتلصخےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ا،قحنبوصنمر،رہمی،ثیل،بعک،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتاکاھکانوھچڑدانی
ابب  :اھکونںےکاوباب
راتاکاھکانوھچڑدانی

جلس  :جلس سوو
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راوی  :محنسبً ًبساهَّلل رقی ،ابزاہيه بً ًبسالشَلو بً ًبساهَّلل بً باباہ مدزومیً ،بساهَّلل بً مينوٌ  ،محنسبً
ميٜسر ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ًَ ِب ٔس َّ
الش ََلو ٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ بَابَا ُظ ا ِل َن ِدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ
َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت َس ًُوا ا ِل ٌَظَ ا َئ َول َِو

ٕ ٔم ًِ َت ِنز ٕ َٓإ ٔ ٌَّ َت ِز َٛطُ یُ ِضز ٔ ُو
ب ٔ َٓ ٕ ٜ

دمحمنبدبعاہللریق،اربامیہنبدبعاالسلؾنبدبعاہللنبابابہزخمفیم،دبعاہللنبومیمؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریض
اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رات اک اھکان تم وھچڑف ویکہکن رات اک اھکان وھچڑےن ےس
آدیم(دلج)وبڑاھوہاجاتےہ۔

رافی  :دمحمنب دبعاہلل ریق ،اربامیہ نب دبعاالسلؾ نب دبعاہلل نب ابابہ زخمفیم ،دبعاہلل نب ومیمؿ  ،دمحمنب دکنمر ،رضحت اجرب نب
دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوعتفایضتف
ابب  :اھکونںےکاوباب
دوعتفایضتف

جلس  :جلس سوو

حسیث 237

راوی  :جبارہ بً مِلصٛ ،ثير بً سليه ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َّ
َّ
رفة ٔإیٔ َی َس َياو ٔا ِل َبٌٔير ٔ
رس َُ إیٔ َی ا ِلب َ ِيتٔ ال ٔذی ُي ِِ َشي ٔم ًِ الظ ِ َ
ا ِل َديِرُ أَ ِ َ
ابجرہنبمغلس،ریثک نب میلس،رضحتاسن نبامکلرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہل فملسےنرفامایسج رھگںیمامہمؿ
وہں،اسںیمریخاسےسیھبزیتیےسآیتےہ۔
رافی  :ابجرہنبمغَلس،ریثکنبمیلس،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دوعتفایضتف

جلس  :جلس سوو
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راوی  :جبارہ بً مِلص ،محاربیً ،بسالزحنً بً ىہظل ،ؿحاک بً مزاحه ،حرضت ابً ًباض

َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا ا ِل ُن َحارٔبٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ى َ ِضظَ ٕل ًَ ًِ َّ
ض
الـحَّا ٔک بِ ًٔ ُمزَاح ٕٔه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ُّ
َّ
َّ
َّ
رفة ٔإیٔ َی َس َياو ٔا ِل َبٌٔير ٔ
رس َُ إیٔ َی ا ِلب َ ِيتٔ َّال ٔذی یُ ِؤک َ ُ
ل ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ الظ ِ َ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِل َديِرُ أَ ِ َ
ابجرہ نب مغلس ،احمریب ،دبعارلنمح نب نہُل ،احضک نب زمامح ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای سج رھگ ںیم اھکےن اھکےئ اجںیئ (امہمؿ رثکبت آںیئ) اس یک رطػ الھبیئ ،رھچی ےک افٹن یک وکاہؿ یک رطػ
اجےنےسیھبدلجیتچنہپےہ۔
رافی  :ابجرہنبمغلس،احمریب،دبعارلنمحنبنہُل،احضکنبزمامح،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
دوعتفایضتف

جلس  :جلس سوو

حسیث 239

راوی ً :لی بً مينوًٌ ،ثناٌ بً ًبسالزحنًً ،لی بً رعوہً ،بسالنلکً ،لاء ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

ئ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رع َو َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ُ ِ
اب َّ
السارٔ
ل َم ٍَ َؿ ِي ٔٔطٔ إیٔ َی بَ ٔ
ُخ َد ال َّز ُج ُ
الش َّي ٔة أَ ٌِ َی ِ ُ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ُّ
یلع نب ومیمؿ ،امثعؿ نب دبعارلنمح ،یلع نب رعفہ ،دبعاکلمل ،اطعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہییھبتنسےہہکرمداےنپامہمؿےکاسھترھگےکدرفازہکتآےئ(رتصخرکےتفتق)۔

رافی  :یلعنبومیمؿ،امثعؿنبدبعارلنمح،یلعنبرعفہ،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگامہمؿوکیئالخػرشعابتدےھکیوتفاسپولٹاجےئ
ابب  :اھکونںےکاوباب
ارگامہمؿوکیئالخػرشعابتدےھکیوتفاسپولٹاجےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 240

راوی  :ابوَکیب ،وٛيٍ ،ہظاو زستوائیٗ ،تازہ ،سٌيس بً مشيب ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َّ
الس ِست َُوائٔ ِّی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل َػ َي ٌِ ُت ك َ ٌَا ّما
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ

ٓ ََس ًَ ِو ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َحا َئ َ َ
َ َج ٍَ
َأی فٔی ا ِلب َ ِيتٔ َت َؼاو ٔ َیز َ َ
َ

اوبرکبی،فعیک،اشہؾدوتسایئ،اتقدہ،دیعسنببیسم ،رضحتیلعرکؾاہللفف ہرفامےتںیہہکںیمےناھکانایترایکرھپروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکدوعتدی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوترھگںیماصتفرید ںیھک،اسےیلفاسپوہےئگ۔
رافی  :اوبرکبی،فعیک،اشہؾدوتسایئ،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
ارگامہمؿوکیئالخػرشعابتدےھکیوتفاسپولٹاجےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 241

راوی ً :بسالزحنً بً ًبساهَّلل جزریًٔ ،اٌ بً مشله ،حناز بً سلنہ ،سٌيسبً سلنہ ،سٌيسبً حنحاٌ ،حرضت سٔييہ
ابوًبسالزحنً

اٌ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َحزَر ُّٔی َح َّسث َ َيا ًَ َّٔا ٌُ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َس َل َن َة َح َّسث َ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ُج ِن َض َ
اٖ ًَل ٔ َّی بِ ًَ أَبٔی كَالٔبٕ ٓ ََؼ َي ٍَ َل ُط كَ ٌَا ّما َٓ َ٘ا َل ِت َٓاك َٔن ُة ل َِو َز ًَ ِوىَا ال َّي ٔي َّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا َسٔٔي َي ُة أَبُو ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ أَ ٌَّ َر ُج َّل أَ َؿ َ

َّ َ
اب َ َ
َ َج ٍَ َٓ َ٘ال َِت
ْقا ّما فٔی ىَاح َٔي ٔة ا ِلب َ ِيتٔ َ َ
َأی ٔ َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٓأک َ َل َم ٌَ َيا ٓ ََس ًَ ِو ُظ َٓ َحا َئ ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی ً َٔـا َزت َ ِی ا ِل َب ٔ َ
ک َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل إٔى َّ ُط ل َِي َص یٔی أَ ٌِ أَ ِز ُخ َل بَ ِي ّتا ُمزَ َّوّٗا
َٓاك َٔن ُة ل ٔ ٌَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِِ ُ٘ َٓ ٙل َل ُط َما َر َج ٌَ َ
چ
دبعارلنمحنبدبعاہللزجری،افعؿنبملسم،امحدنبہملس،دیعسنبہملس،دیعسنب مجاأؿ،رضحتضفنبہاأوبدبعارلنمحرفامےتںیہ
ہکاکیصخشےنیلعنبایباطبلیکایضتفیکافراؿےکےیلاھکانایترایک۔افب ہرفامےنںیگلاکش!مہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکالبںیئافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یھب اھکےن ںیمامہرےاسھترشکیوہں۔ولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس وک یھب
ک
دوعت دی۔آپ یلصاہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افردرفازہ یک دفونںوچ ھنوں رپاہھتراھک وت رھگ ےکوکےن ںیماکی شقنم
رپدہداھکی،اسےیلفاسپوہےئگ۔دیسہافب ہےنیلعےساہکاجےیئافر درایتفےئجیکہکاےاہللےکروسؽ!آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسویکںفاسپوہرےہںیہ؟رفامایریمےاشایؿںیہنہکآراہتسفشقنمرھگںیماجؤں۔
چ
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاہللزجری،افعؿنبملسم،امحدنبہملس،دیعسنبہملس،دیعسنب مجاأؿ،رضحتہنیفساوبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھگافروگتشالمرکاھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
یھگافروگتشالمرکاھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 242

راوی  :ابوَکیب ،یحٌي بً ًبسالزحنً ارجيي ،یوىص بً ابی يٌ٘وب  ،حرضت ابً ًنز

َکیِبٕ َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ َ ِر َح ٔي ُّي َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ أَبٔی ا ِل َي ٌِ ُٔورٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َز َخ َل
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
َ
َی ث ُ َّه
رض َب ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٓ َل٘ ٔ َه لُ ِ٘ َن ّة ث ُ َّه ثَىَّي بٔأ ُ َِ
ًَل َِيطٔ ًُ َنزُ َوص َُو ًَل َی َمائ َٔستٔطٔ َٓأ ِو َس ٍَ َل ُط ًَ ًِ َػ ِسرٔ ا ِل َن ِحل ٔ ٔص َٓ َ٘ا َل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ ث ُ َّه َ َ
َٗا َل إنِّٔی َْلَ ٔج ُس كَ ٌِ َه َز َس ٕه َما ص َُو ب ٔ َس َس ٔه َّ
الشو ٔ ٚأَكِلُ ُب َّ
الشنٔي َن
َ ِج ُت إیٔ َی ُّ
الل ِح ٔه َٓ َ٘ا َل ًَ ِب ُس اهَّللٔ َیا أَ ٔمي َر ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن إنِّٔی َ َ
ْٔلَ ِطتَرٔیَ ُط ٓ ََو َج ِستُطُ َُال ٔ ّيا ٓ ِ
َاطت َ َریِ ُت بٔس ِٔر َص ٕه ٔم ًِ ا ِل َن ِضزُو ٔل َو َح َنل ُِت ًَل َِيطٔ بٔس ِٔر َص ٕه َس ِن ّيا َٓأ َ َر ِز ُت أَ ٌِ یَت َ َر َّز َز ً َٔيایٔی ًَوِ ّنا

َ َٗا َل ًَ ِب ُس اهَّللٔ ُخ ِذ
ًَوِ ّنا َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ َما ا ِج َت َن ٌَا ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ُّم إ ٔ ََّل أَک َ َل أَ َح َسص َُنا َو َت َؼ َّس َ ٚب ٔ ِاْ َ ٔ
ک َٗا َل َما ُِ ٛي ُت ْٔلَٓ ٌَِ َل
َیا أَ ٔمي َر ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َٓل ًَِ َی ِح َتنٔ ٌَا ً ٔ ِيسٔی إ ٔ ََّل ٓ ٌََل ُِت ذَل ٔ َ
اوبرکبی ،ییحی نب دبعارلنمح ار یبج ،ویسن نب ایب وقعیب  ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک رمع ریض اہلل ہنع اؿ ےک اپس رشتفی
لِلَّہہکرکاہھتسباھایافراکیوناہل
ِبا ِ
الےئ۔ہیدرتسوخاؿرپےھتاوہنںےناےنپفادلوکدصرسلجمںیمہگجدی۔رضحترمعےن ِ ْ ِ
ایل رھپدفرساوناہلایلوترفامےنےگل ےھجم انکچیئ اکذاہقئولعمؾ وہراہےہ۔ ہیانکچیئ وگتشیک ںیہنےہ؟دبعاہلل نب رمع ےنرعض ایک
اےاریماوملنینم!ںیمابزارومےٹاجونراکوگتشےنیلایگ وتولعمؾوہاہکرگاںےہاس ےیلںیمےناکیدرمہ ںیم زمکفراجونراک
وگتش رخدیا افر اکی درمہ اک یھگ اس ںیم ڈاؽ دای۔ ریما ایخؽ ہی اھت ہک رھگفاولں وک اکی اکی ڈہی وت آاجےئ۔ اس رپ رمع ریض اہلل
ہنع ےن رفامای یھگ افر وگتش بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس عمج وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم
ےس اکی زیچ اھکیل افر دفرسی دصہق رک دی۔ دبعاہلل نب رمع ےن رعض ایک اے اریماوملنینم! اب وت ےل ےئجیل۔ آدنئہ بج یھب
ریمےاپسہیدفزیچںیعمجوہیئوتںیمااسییہرکفںاگ۔رمعےنرفامایںیمہیاھکےناکںیہن۔
رافی  :اوبرکبی،ییحینبدبعارلنمحاریبج،ویسننبایبوقعیب،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوگتشاکپںیئوتوشرہبزایدہرںیھک
ابب  :اھکونںےکاوباب

بجوگتشاکپںیئوتوشرہبزایدہرںیھک

جلس  :جلس سوو

حسیث 243

راوی  :محنس بً بظارً ،ثناٌ بً ًنز ،ابوًامزخزاز ،ابی ًنزاٌ جونیً ،بساهَّلل بً ػامت ،حرضت ابوذر رضي اهَّلل ًيہ

اٌ ا ِل َح ِون ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕا ِل َدزَّا ُز ًَ ًِ أَبٔی ً ِٔن َز َ
ک ٔم ِي َضا
ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ًَنٔل َِت َم َز َٗ ّة َٓأ َ ِٛثٔرِ َمائ َ َضا َواُِتَر ِٖٔ لٔحٔي َراى ٔ َ
دمحمنباشبر،امثعؿنبرمع،اوباعرمزخاز،ایبرمعاؿوجین،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتاھکانایتررکفوتوشرابزایدہروھکافراےنپڑپفویسںوکیھبھچکہنھچکدےدف۔
رافی  :دمحمنباشبر،امثعؿنبرمع،اوباعرمزخاز،ایبرمعاؿوجین،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسہل،ایپزافردنگاناھکان
ابب  :اھکونںےکاوباب
نسہل،ایپزافردنگاناھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 244

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اساًيل بً ًليہ ،سٌيسبً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،ساله بً ابی جٌسُلٔانی ،مٌساٌ بً ابی كلحہ
يٌنزی ،حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ٌِسٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی َ ُ

اب َٗ َاو یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َخ ٔلي ّبا َٓ َحنٔ َس اهَّللَ َوأَثِى َي ًَل َِيطٔ ث ُ َّه
اٌ بِ ًٔ أَبٔی كَ ِل َح َة ا ِل َي ٌِ َنز ٔ ِّی أَ ٌَّ ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
ا ِل َِ َل َٔان ٔ ِّی ًَ ًِ َم ٌِ َس َ

ل َو َل َ٘ ِس ُِ ٛي ُت أَ َری ال َّز ُج َل ًَل َی
ُّوو َو َص َذا ا ِل َب َؼ ُ
اض إٔىَِّ ُٜه َتأِکُلُ َ
َٗا َل َیا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
وٌ َط َح َز َتي ِ ٔن ََل أ ُ َراص َُنا إ ٔ ََّل َخبٔي َث َتي ِ ٔن َص َذا الث ُ
َّ
اٌ آک ٔ َل ُض َنا ََل ب ُ َّس
ُخ َد بٔطٔ إیٔ َی ا ِل َب٘ٔي ٍٔ ٓ ََن ًِ ک َ َ
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُو َج ُس رٔی ُح ُط ٔم ِي ُط َٓ ُي ِؤ َخ ُذ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َحًي یُ ِ َ
َٓ ِل ُينٔ ِت ُض َنا كَ ِبدّا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااسلیع نبہیلع ،دیعسنب ایب رعفہب ،اتقدہ ،اسمل نب ایب دعجافطغین ،دعماؿ نب ایب ہحلط رمعیی ،رضحترمع ریض
اہللاعتٰیلہنعہعمجےکرفزہبطخےکےیلڑھکےوہےئوتاہلل(زعفلج)یکدمحفانثءےکدعباراشدرفامایولوگ!متدفدروتخںوکاھکےت
وہا فرںیموتاؿوکربایہاتھجمسوہں۔اکینسہلافردفرساایپزافرںیمےنداھکیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدہعکرارک
ںیمارگیسکصخشےکہنمےساؿیکوبآیتوتاساکاہھتڑکپرکعیقبیکرطػاکنؽدایاجات۔ذٰہلاوجاںیہناھکاناچےہوتفہاکپرکاؿیک وب
متخرکے۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ااسلیع نب ہیلع،دیعسنب ایب رعفہب ،اتقدہ ،اسمل نب ایب دعجافطغین ،دعماؿ نب ایب ہحلط رمعیی ،رضحت
رمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
نسہل،ایپزافردنگاناھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 245

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بيساهَّلل بً ابی یزہس ،حرضت او ایوب رضي اهَّلل ًيہا

وب َٗال َِت َػ َي ٌِ ُت
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُس ِٔ َيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یس ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أ ُ ِّو أَ ُّی َ
ِ
َّ
َّ
َک ُظ أَ ٌِ أُوذ ٔ َی َػاح ٔ ٔيي
لٔل َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه كَ ٌَا ّما ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ َب ٌِ ٔف ا ِلبُ ُ٘و ٔل َٓل َِه َیأک ُ ِل َو َٗا َل إنِّٔی أَ ِ َ
اوبرکبنبایب ہبیش،ایفسؿنب ہنییع،دیبعاہلل نبایبسیدہ ،رضحتاؾاویبریضاہلل اہنع رفامیتںیہہک ںیمےن یبن یلصاہللہیلعفآہل
فملسےکےیلاھکانایترایک۔اسںیمھچکزبسایں(نسہل،ایپزفریغہ)ڈایلںیھت،اسےیلیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہاھکان انفؽ

ہنایکافررفامایےھجماےنپاس؟یھ(رفےتش)وکاذیاءاچنہپاندنسپںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبسیدہ،رضحتاؾاویبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
نسہل،ایپزافردنگاناھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 246

یحٌي ً ،بساهَّلل بً وہب ،ابوشیحً ،بسالزحنً بً ىنزاٌ جْحی ،ابی زبير ،حرضت جابز
راوی  :رحملہ بً ٰ

َ
اٌ ا ِل َح ِحز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ
شیِ ٕح ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ى ٔ ِن َز َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأىَا أَبُو ُ َ
ِرکا ٔ
ث َٓ َ٘ا َل أَل َِه أَ ُ ًِ ٛى َ َض ِي ُتِ ُٜه ًَ ًِ أَک ِ ٔل َص ٔذظ ٔ
ًَ ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ َن َ ّرفا أَ َت ِوا ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََو َج َس ٔم ِي ُض ِه رٔیحٔ ال ُ َّ
َّ
الظ َح َزة ٔإ ٔ ٌَّ ا ِل َن ََلئ ٔ ََ ٜة َت َتأَذَّی ٔم َّنا یَ َتأَذَّی ٔم ِي ُط ِاْل ٔ ِن َشا ٌُ
چ
رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،اوبرشحی،دبعارلنمحنبرمناؿ خری،ایبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہہکھچکولگیبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ ےس دنگےن یک وب وسحمس وہیئ وت رفامای ںیم ےن
ںیہمتہیدرتخاھکےنےسعنمہنایکاھت؟رفوتشںوکیھباسزیچےساذیاءیتچنہپےہسجےسااسنؿوکاذیاءیتچنہپےہ۔
چ
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،اوبرشحی،دبعارلنمحنبرمناؿ خری،ایبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
نسہل،ایپزافردنگاناھکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 247

یحٌي ً ،بساهَّلل بً وہب ،ابً لہيٌہ ً ،ثناٌ بً نٌيه ،مِيرہ بً ىہيک ،زخين ححزی ،حرضت ً٘بہ بً
راوی  :رحملہ بً ٰ
ًامز جہىي رضي اهَّلل ًيہ

اٌ بِ ًٔ نُ ٌَ ِي ٕه ًَ ًِ ا ِل ُنِٔي َرة ٔ بِ ًٔ ىَض ٔ ٕ
يک ًَ ًِ
يٌ َة ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
رح َم َل ُة بِ ًُ یُ ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
ُز َخي ِ ٕن ا ِل َح ِحز ٔ ِّی أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَ ًَا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ َّي َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ْٔل َ ِػ َحابٔطٔ ََل َتأِک ُ ُلوا

ا ِل َب َؼ َل ث ُ َّه َٗا َل کَل ٔ َن ّة َخ ٔٔ َّي ّة ال ِّيي َئ

رحہلم نب ٰییحی  ،دبعاہلل نب فبہ ،انب ہعیہل  ،امثعؿ نب میعن ،ریغمہ نب کیہن ،دنیخ رجحی ،رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاحصہبرکاؾ(ریضاہللمہنع)ےساراشدرفامایایپزتماھکؤرھپآہتسہےس
رفاماییچک(ینعیاکپرکاھک ےتکوہ)۔
رافی  :رحہلم نب ٰییحی  ،دبعاہلل نب فبہ ،انب ہعیہل  ،امثعؿ نب میعن ،ریغمہ نب کیہن ،دنیخ رجحی ،رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیہافریھگاکاامعتسؽ
ابب  :اھکونںےکاوباب
دیہافریھگاکاامعتسؽ

جلس  :جلس سوو

حسیث 248

موسي سسی ،سيٕ بً ہاروٌ  ،سلامیٌ تيیم ،ابی ًثناٌ ىہسی ،حرضت سلناٌ ٓارسي
راوی  :اسناًيل بً ٰ

اٌ
وٌ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ الت َّ ِي ٔ ِّ
ٕ بِ ًُ َص ُ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
اٌ ال َّي ِضس ِّٔی ًَ ًِ َسل َِن َ
یم ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِث َن َ
ار َ
الش ِّس ُّی َح َّسثَ َيا َس ِي ُ
ل بِ ًُ ُم َ
وسي ُّ

ا ِلَٔارٔ ٔس ِّي َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َّ
ئ َٗا َل ا ِل َح ََل ُل َما أَ َح َّل اهَّللُ فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ
رفا ٔ
الش ِن ًٔ َوا ِل ُحب ِ ٔن َوا ِل ٔ َ

ْح ُاو َما َرح ََّو اهَّللُ فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ َو َما َس ََ ٜت ًَ ِيطُ َٓ ُض َو ٔم َّنا ًََٔا ًَ ِيطُ
َوا ِل َ َ

اامسلیع نب ومٰیس دسی ،فیس نب اہرفؿ  ،امیلسؿ یمیت ،ایب امثعؿ دہنی ،رضحت املسؿ افریس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےس یھگ،دیہ افر وگررخ ےک قلعتمدرایتف ایکایگ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای الحؽ فہ ےہ ےسج اہلل اعتٰیل
ےناینپاتکبںیمالحؽرفامدایافررحاؾفہےہےسجاہللاعتٰیلےناینپاتکبںیمرحاؾرفامدایافرسجزیچےکابرےںیموکسترفامای
فہاعمػےہ۔(اسےکاامعتسؽرپوکیئوماذخہںیہن)۔
رافی  :اامسلیعنبومٰیسدسی،فیسنباہرفؿ،امیلسؿیمیت،ایبامثعؿدہنی،رضحتاملسؿافریس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لھپاھکےناکایبؿ
ابب  :اھکونںےکاوباب
لھپاھکےناکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 249

راوی ً :نزوبً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي ،محنسبً ًبسالزحنً بً ًو ،ٚحرضت نٌناٌ بً بظير

رع ًِٕ ًَ ٚ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيارٕ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسث َ َيا أَبٔی َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ٔ ِ
أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظير ٕ َٗا َل أُصِس َٔی لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ً ٔ َي ْب ٔم ًِ َّ
اللائ ٕٔٔ َٓ َس ًَانٔی َٓ َ٘ا َل ُخ ِذ صَ َذا ا ِل ٌُ ِي ُ٘و َز
ک ُٗل ُِت َلَ
اٌ َب ٌِ َس ل ََيا ٕل َٗا َل یٔی َما ٓ ٌََ َل ا ِل ٌُ ِي ُ٘و ُز َص ِل أَبِ َل ِِ َت ُط أ ُ َّم َ
َٓأَبِل ٔ ِِ ُط أ ُ َّم َ
ک َٓأَک َ ِل ُت ُط َٗ ِب َل أَ ٌِ أُبِل ٔ َِ ُط إٔیَّا َصا َٓ َل َّنا ک َ َ
ٓ ََش َّنانٔی ُ َُس َر
رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح ،دمحمنب دبعارلنمح نب وعؼ ،رضحت امعنؿ نب ریشب رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسوکاطفئےکاوگنرنخفةےجیھبےئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمالبرک رفامایہیوخہشےلولافراینپفادلہوکاچنہپدف۔
ںیمےنفادلہوکاچنہپےنےسلبقوخدیہاھکایل۔ھچکراوتںےکدعبآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچوخہشاکایکوہا؟متےن اینپ
فادلہوکاچنہپدای؟ںیمےنرعضایکںیہن!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(زریبلرکسماےتوہےئ)داغابزاکانؾدای۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،دمحمنبدبعارلنمحنبوعؼ،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکونںےکاوباب
لھپاھکےناکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 250

راوی  :اسناًيل بً محنس كلهی ،ن٘يب بً حاجب ،ابی سٌيسً ،بسالنلک زبيری ،حرضت كلحہ

ل بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َّ
الل ِله ٔ ُّی َح َّسثَ َيا نُ َ٘ ِي ُب بِ ًُ َحا ٔجبٕ ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک الزُّبَي ِر ِّٔی ًَ ًِ ك َ ِل َح َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
رف َج َل ْة َٓ َ٘ا َل ُزوى َ ََ ٜضا یَا ك َ ِل َح ُة َٓإٔى َّ َضا تُحٔ ُّه ا ِل ُٔ َؤا َز
َز َخل ُِت ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوب ٔ َي ٔسظ ٔ َس َ ِ
طل
اامسلیع نب دمحم حی ،بیقن نب احبج ،ایب دیعس ،دبعاکلمل زریبی ،رضحت ہحلط رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم  یہ ؟یھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہحلط! ہی ےل ول
ویکہکنہیدؽوکراتحیتشخبےہ۔
طل
رافی  :اامسلیعنبدمحم حی،بیقننباحبج،ایبدیعس،دبعاکلملزریبی،رضحتہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افدنےھوہرکاھکانعنمےہ

ابب  :اھکونںےکاوباب
افدنےھوہرکاھکانعنمےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 251

راوی  :محنسبً بظارٛ ،ثير بً ہظاو ،جٌرف بً بزٗاٌ ،زہزی ،ساله حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َّ
اٌ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل ى َ َهی
رف بِ ًُ ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َبظا ٕر َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
ل َوص َُو ُم ِي َب ٔل ْح ًَل َی َو ِجضٔطٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َیأِک ُ َل ال َّز ُج ُ
دمحم نباشبر،ریثکنباشہؾ،رفعجنبرباقؿ،زرہی،اسملرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنافدنےھہنموہرکاھکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنباشبر،ریثکنباشہؾ،رفعجنبرباقؿ،زرہی،اسملرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رمخرہابیئیکیجنکےہ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رمخرہابیئیکیجنکےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 252

راوی  :حشين بً حشً مزوزی ،ابً ًسی ،ابً ابزاہيه بً سٌيسجوہزیً ،بسالوہاب ،راطس ،ابی محنسحنانی ،طہز بً

حوطب ،او زرزاء ،حرضت ابوالسرزاء رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ح و َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
ئ ًَ ًِ أَبٔی َّ
اب َجنٔي ٌّا ًَ ًِ َرا ٔط ٕس أَبٔی ُم َح َّن ٕس ا ِل ٔح َّنان ٔ ِّی ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ أ ُ ِّو َّ
ئ َٗا َل أَ ِو َػانٔی
الس ِر َزا ٔ
الس ِر َزا ٔ
ا ِل َوصَّ ٔ

شٕ
ْش ِب ا ِل َد ِن َز َٓإٔى َّ َضا ٔم ِٔ َتا ُح کُلِّ َ ٓ
َخلٔيلٔی َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ِ َ

نیسحنبنسحرمفزی،انبدعی،انباربامیہنبدیعسوجرہی،دبعاولاہب،رادش،ایبدمحمامحین،رہشنبوحبش،اؾدرداء،رضحت
اوبادلرداءریضاہللہنعرفامےتںیہہکریمےوبحمبیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمفتیصرفامیئہکرشابونیشتمرکانویکہکن
ہیرہرباءیکیجنکےہ۔
رافی  :نیسح نب نسح رمفزی ،انب دعی ،انب اربامیہ نب دیعسوجرہی ،دبعاولاہب ،رادش ،ایب دمحمامحین ،رہش نب وحبش ،اؾ
درداء،رضحتاوبادلرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رمخرہابیئیکیجنکےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 253

راوی ً :باض بً ًثناٌ زمظقی ،وليسبً مشله ،ميير بً زبيرً ،بازہ بً ىسي ،حرضت خباب بً ارت رضي اهَّلل ًيہ

اٌ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ُمئيرُ بِ ًُ الزُّبَي ِر ٔأَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًُ َبا َز َة بِ ًَ ى َُس ٕ ٓي َي ُ٘و ُل
اض بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَ َّب ُ
َّ
َّ
رف َُ ا ِل َد َلا َیا ََ ٛنا
َسنٔ ٌِ ُت َخب َ
َّاب بِ ًَ اْلِ َ َر ِّت ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه أَىَّطُ َٗا َل إٔیَّا َک َوا ِل َد ِن َز َٓإ ٔ ٌَّ َخ ٔلي َئ َت َضا َت ِ َ

أَ ٌَّ َط َح َز َت َضا َت ِرف َُ َّ
الظ َح َز
َ

ابعس نب امثعؿ دیقشم ،فدیلنب ملسم ،رینم نب زریب ،ابعدہ نب یسن ،رضحت ابخب نب ارت ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمخ ےس وچب اس ےیل ہک اس اک انگہ ابیق انگوہں ریھگ اتیل ےہ ےسیج اس اک درتخ دفرسے
دروتخںرپلیھپاجاتےہ۔
رافی  :ابعسنبامثعؿدیقشم،فدیلنبملسم،رینمنبزریب،ابعدہنبیسن،رضحتابخبنبارتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہوجداینںیمرشابےئپاگفہآرختںیمرشابےسرحمفؾرےہاگ۔
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
فہوجداینںیمرشابےئپاگفہآرختںیمرشابےسرحمفؾرےہاگ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 254

راوی ً :لی بً محنسً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،بيساهَّلل بً ًنز ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

ُوب
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َ ٔ
ش َب ا ِل َد ِن َز فٔی ُّ
َة ٔإ ٔ ََّل أَ ٌِ یَت َ
السى ِ َيا ل َِه َي ِ َ
ْشبِ َضا فٔی ِاْ ٔ َ

یلع نب دمحم ،دبعاہلل نب ریمن ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایوجداینںیمرشابےئپفہآرختںیمرشابہنیپےکساگ،االہیہکوتہبرکےل۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ

فہوجداینںیمرشابےئپاگفہآرختںیمرشابےسرحمفؾرےہاگ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 255

یحٌي بً حنزہ ،زیسبً واٗس ،خالسبً ًبساهَّلل بً حشين ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َح ِنزَ َة َٗا َل َح َّسثَىٔي َزیِ ُس بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس أَ ٌَّ َخال ٔ َس بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ حُ َشي ِ ٕن َح َّسثَ ُط َٗا َل
َة ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َ ٔ
ش َب ا ِل َد ِن َز فٔی ُّ
السى ِ َيا ل َِه َي ِ َ
ْشبِ َضا فٔی ِاْ ٔ َ
اشہؾ نب امعرٰ ،ییحی نب زمحہ ،زدینب فادق ،اخدلنب دبعاہلل نب نیسح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجداینںیمرشابےئپفہآرختںیمہنیپےکساگ۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،زدینبفادق،اخدلنبدبعاہللنبنیسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاباکرایس
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشاباکرایس

جلس  :جلس سوو

حسیث 256

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً ػباح ،محنس بً سلامیٌ بً اػبہانی ،سہيل ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی ًَ ًِ ُس َض ِي ٕل ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِس ٔم ًُ ا ِل َد ِنز ٔ ٌََ ٛاب ٔ ٔس َوثَ ًٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ابصح ،دمحم نب امیلسؿ نب ااہبصین ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک

روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرشاباکرایس(اعدی)تبرپتسیکامدننےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبابصح،دمحمنبامیلسؿنبااہبصین،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشاباکرایس

جلس  :جلس سوو

حسیث 257

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سلامیٌ بً ًتبہ ،یوىص بً ميرسہ بً حلبص ،ابوازریص ،حرضت ابوزرزاء رضي اهَّلل ًيہ

ٔیص ًَ ًِ أَبٔی
رس َة بِ ًٔ َحل َِب ٕص ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِزر َ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًُت ِ َب َة َح َّسثَىٔي یُوى ُُص بِ ًُ َم ِي َ َ
َّ
ل ا ِل َح َّي َة ُم ِس ٔم ًُ َخ ِنز ٕ
الس ِر َزا ٔ
ئ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َی ِس ُخ ُ
اشہؾنبامعر،امیلسؿنب ہبتع،ویسننبرسیمہنبحلنس،اوبادرسی،رضحتاوبدرداءریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرشاباکرایستنجںیمہناجےکساگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،امیلسؿنبہبتع،ویسننبرسیمہنبحلنس،اوبادرسی،رضحتاوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابونیشرکےنفاےلیکوکیئامنزوبقؽںیہن
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابونیشرکےنفاےلیکوکیئامنزوبقؽںیہن

جلس  :جلس سوو

حسیث 258

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی ،وليسبً مشله ،اوزاعی ،ربيٌہ بً زیس ،ابً زیلیم حرضت ًبساهَّلل بً ًنز

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
یس ًَ ًِ ابِ ًٔ
يٌ َة بِ ًٔ َیز ٔ َ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ َرب ٔ َ
َّ
رک ل َِه ُت ِ٘ َب ِل َل ُط َػ ََل ْة
السیِل ٔ ِّ
َیم ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َ ٔ
ش َب ا ِل َد ِن َز َو َس ٔ َ

رک ل َِه ُت ِ٘ َب ِل َل ُط َػ ََل ْة أَ ِر َبٌٔي َن
اب اهَّللُ ًَل َِيطٔ َوإ ٔ ٌِ ًَا َز ٓ َ ٔ
أَ ِر َبٌٔي َن َػ َبا ّحا َوإ ٔ ٌِ َم َ
اب َت َ
ات َز َخ َل ال َّي َار َٓإ ٔ ٌِ َت َ
َْش َب ٓ ََش ٔ َ
رک ل َِه ُت ِ٘ َب ِل َل ُط َػ ََل ْة أَ ِربٌَٔي َن َػ َبا ّحا َٓإ ٔ ٌِ
اب اهَّللُ ًَل َِيطٔ َوإ ٔ ٌِ ًَا َز ٓ َ ٔ
َػ َبا ّحا َٓإ ٔ ٌِ َم َ
اب َت َ
ات َز َخ َل ال َّي َار َٓإ ٔ ٌِ َت َ
َْش َب ٓ ََش ٔ َ
اٌ َحًّ٘ا ًَل َی اهَّللٔ أَ ٌِ َي ِش٘ ٔ َيطُ ٔم ًِ َر َزَُ ٔة ا ِل َد َبا ٔل یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َٗالُوا
َم َ
اب اهَّللُ ًَل َِيطٔ َوإ ٔ ٌِ ًَا َز ک َ َ
اب َت َ
ات َز َخ َل ال َّي َار َٓإ ٔ ٌِ َت َ

َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َما َر َزَُ ُة ا ِل َد َبا ٔل َٗا َل ًُ َؼ َارةُ أَصِ ٔل ال َّيارٔ

دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،فدیلنبملسم،افزایع،رہعیب نبزدی،انبدیملیرضحت دبعاہللنبرمعرفامےتںیہہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجرشابےئپافرہشنںیمتسموہاجےئاسیکامنزاچسیلرفزکتوبقؽہنوہیگافرارگفہاسدفراؿ
رمایگوتدفزخںیماجےئاگافرارگاسےنوتہبیکوتوبقؽرفامےلاگافرارگاسےندفابرہرشابیپافرہشنںیمتسموہایگوتاچسیل
رفزکتاسیکامنزوبقؽہنوہیگافرارگایسدفراؿرمایگوتدفزخںیماجےئاگافرارگوتہبرکیلوتاہللاسیکوتہبوبقؽرفامںیئےگرھپ
ارگہسابرہاسےنرشابیپیلوتاہللاعتٰیلرفزایقتماےس َر َدعَ ِةالْخ َ َتا ِأؽرضفرالپںیئےگ۔احصہبےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!
َر َدعَ ِةالْخ َ َتا ِأؽایکزیچےہ؟رفامایدفزویخںاکوخؿافرپیپ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،فدیلنبملسم،افزایع،رہعیبنبزدی،انبدیملیرضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابونیشرکےنفاےلیکوکیئامنزوبقؽںیہن

جلس  :جلس سوو

حسیث 259

راوی  :یزیسبً ًبساهَّلل ینامیً ،رکمہ بً ًنار ،ابوبرک طحيیم ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

یم ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َ َامیم ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ً ِ ٔ
ٔرک َم ُة بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا أَبُو َٛثٔير ٕ ُّ
الش َح ِي ٔ ُّ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َد ِنزُ ٔم ًِ َصا َتي ِ ٔن َّ
الظ َح َز َتي ِ ٔن ال َّي ِد َل ٔة َوا ِل ٌٔ َي َبةٔ
صخب
م
سیدینبدبعاہللامییم،رکعہم نبامعر،اوبرکب ی ،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنع ایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایرمخ(رشاب)اؿدفدروتخںےسیتنبےہ()3وجھکرافر()4اوگنر
صخب
م
رافی  :سیدینبدبعاہللامییم،رکعہمنبامعر،اوبرکب ی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابونیشرکےنفاےلیکوکیئامنزوبقؽںیہن

جلس  :جلس سوو

حسیث 260

راوی  :محنسبً رمح ،ليث بً سٌس ،یزیسبً ابی حبيب ،خالسبً ٛثيرہنسانی ،رسی بً اسناًيل حرضت نٌناٌ بً بظير
رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الرس َّی
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ أَ ٌَّ َخال ٔ َس بِ ًَ َٛثٔير ٕا ِل َض ِن َسان ٔ َّی َح َّسثَطُ أَ ٌَّ َّ ٔ
بِ ًَ إ ٔ ِسنٌٔي َل َح َّسثَطُ أَ ٌَّ َّ
اٌ بِ ًَ َب ٔظير ٕ َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ
الظ ٌِ ٔي َّي َح َّسثَطُ أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ال ُّي ٌِ َن َ
َ
ا ِل ٔح ِي َلةٔ َخ ِن ّزا َو ٔم ًِ َّ
يب َخ ِن ّزا َو ٔم ًِ ال َّت ِنز ٔ َخ ِن ّزا َو ٔم ًِ ا ِل ٌَ َش ٔل َخ ِن ّزا
الظٌٔير ٔ َخ ِن ّزا َو ٔم ًِ الزَّب ٔ ٔ
دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،اخدلنبریثکہاین،رسینباامسلیعرضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنعایبؿرفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدنگؾےسیھبرشابیتنبےہافر وجےسیھب(رشابیتنبےہ) افرشمشک،
وھچارہافردہشےسیھبرشابیتنبےہ۔

رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،اخدلنبریثکہاین،رسینباامسلیعرضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابںیمدستہجےستنعلےہ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابںیمدستہجےستنعلےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 261

راوی ً :لی بً محنس ،محنسبً اسناًيل ،وٛيًٍ ،بسالٌزیز بً ًنز بً ًبسالٌزیزً ،بسالزحنً بً ًبساهَّلل ًآقی ،حرضت
ابً ًنز

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ا ِل َِآ ٔق ٔ ِّی َوأَبٔی ك ُ ٌِ َن َة َم ِو ََلص ُِه أَى َّ ُض َنا َسنٔ ٌَا ابِ ًَ ًُ َن َز َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

رص َصا َوبَائٌٔ َٔضا َو ُمب ِ َتاً َٔضا َو َحا ٔمل ٔ َضا َوا ِل َن ِح ُنو َلةٔ إٔل َِيطٔ َوآک ٔ ٔل ثَ َني ٔ َضا
ْشة ٔأَ ِو ُجطٕ بٔ ٌَ ِيي ٔ َضا َو ًَ ٔ ٔ
اِص َصا َو ُم ٌِ َت ٔ ٔ
لُ ٌٔ َي ِت ا ِل َد ِنزُ ًَل َی ًَ ِ َ
يضا
َو َطارٔب ٔ َضا َو َساٗ ٔ َ
یلع نب دمحم ،دمحمنب اامسلیع ،فعیک ،دبعازعلسی نب رمع نب دبعازعلسی ،دبعارلنمح نب دبعاہلل اعیقف ،رضحت انب رمع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرشابںیمدستہجےستنعلےہ۔اکیوتوخدرشابرپتنعلےہافررشابوچنڑےن
فاےلافرڑچنفاےنفاےل،رففتخرکےنفاےل،رخدیےنفاےل،ااھٹےنفاےلافرسجیکاخرطااھٹیئاجےئ افراساکنمچاھکےن
فاےلافرےنیپفاےلالپےنفاےلبسرپتنعلےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دمحمنباامسلیع،فعیک،دبعازعلسینبرمعنبدبعازعلسی،دبعارلنمحنبدبعاہللاعیقف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابںیمدستہجےستنعلےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 262

راوی  :محنس بً سٌيس ،یزیسبً ابزاہيه ،ابوًاػه  ،طبيب ،حرضت اىص

اػ ٕه ًَ ًِ َطبٔيبٕ َسنٔ ٌِ ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک أَ ِو َح َّسثَىٔي
یس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ال ُّت ِشتَر ُّٔی َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َیز ٔ َ
رص َصا َوا ِل َن ٌِ ُؼ َور َة َلطُ َو َحا ٔمل ََضا
ْش ّة ًَ ٔ َ
أَى َ ْص َٗا َل ل ٌََ ًَ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َد ِنز ٔ ًَ َ َ
اِص َصا َو ُم ٌِ َت ٔ َ
َّ
الرض ٔب
َوا ِل َن ِح ُنو َل َة َل ُط َوبَائ ٌَٔ َضا َوا ِل َنب ِ ُيو ًَ َة َل ُط َو َساٗ ٔ َي َضا َوا ِل ُن ِش َت َ٘ا َة َلطُ َحًي ًَ َّس ًَ َ َ
ْش ّة ٔم ًِ صَ َذا َّ ِ
دمحمنبدیعس،سیدینباربامیہ،اوباعمص،بیبش،رضحتاسنرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرشابیکفہجےس
دس آد ویمںرپ تنعلرفامیئ رشابوچنڑےنفاال،ڑچنفاےنفاال افر سجےک ےیلوچنڑیاجےئ افرااھٹرکےلاجےنفاال افرسج ےک
ےیلااھٹیئاجےئافررففتخ رکےنفاالافرسجےکےیلرففتخایکاجےئافرالپےنفاےلافرسجےکےیلالپیئاجےئ۔ایسمسق
ےکدسارفادامشرےیک۔
رافی  :دمحمنبدیعس،سیدینباربامیہ،اوباعمص،بیبش،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابیکاجترت
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابیکاجترت

جلس  :جلس سوو

حسیث 263

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،اًنع ،مشله ،مرسو ،ٚسيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہ

رسو ًِٕ ًَ ٚ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ َم ِ ُ
َ َد َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِي َضا َٗال َِت َل َّنا ىَزَل َِت ِاْ َی ُ
ات ٔم ًِ ٔ ٔ
ْقة ٔ فٔی ال ِّزبَا َ َ
آَ ُس َورة ٔ ا ِل َب َ َ

ٓ َ َّ
َْح َو ال ِّت َح َار َة فٔی ا ِل َد ِنز ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع ،ملسم ،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک بج وسرہ رقبہ یک
آرخیآایتروب(وسد)ےک قلعتمانزؽوہںیئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہرشتفیےلےئگافرآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرشابیکرخدیفرففتخیکرحتمایبؿرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،رسمفؼ،دیسہاعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابیکاجترت

جلس  :جلس سوو

حسیث 264

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياًٌ ،نز و بً زیيار ،كاؤض ،حرضت ابً ًباض

ض َٗا َل بَ َل َّ ًُ َن َز أَ ٌَّ َس ُن َز َة بَا ََ
ض ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الظ ُح ُوو
رح َم ِت ًَل َِيض ٔ ِه ُّ
َخ ِن ّزا َٓ َ٘ا َل َٗا َت َل اهَّللُ َس ُن َز َة أَل َِه َي ٌِل َِه أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل ٌََ ًَ اهَّللُ ا ِل َي ُضو َز ُ ِّ
َٓ َح َنلُوصَا ٓ ََباًُوصَا
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اط ؤس،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکرضحترمعریضاہللہنعوکاالطعیلمہکرمسہےن
رشابرففتخیکےہوترفامایاہللاعتٰیلرمسہوکابتہفربابدرکے۔ایکاےسولعمؾںیہنہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای

اہللاعتٰیلوہیدرپتنعلرفامےئویکہکناؿرپرچیبرحاؾیکیئگوتاوہنںالھگپرکرففتخرکانرشفعرکدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولگرشابےکانؾدبںیلےگ(افررھپاسوکالحؽھجمسرکاامعتسؽرکںیےگ)
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ولگرشابےکانؾدبںیلےگ(افررھپاسوکالحؽھجمسرکاامعتسؽرکںیےگ)

جلس  :جلس سوو

حسیث 265

راوی ً :باض بً وليس ،زمظقیً ،بسالشَلو بً ًبسال٘سوض ،ثور بً یزیس ،خالسبً مٌساٌ ،ابی امامہ باہلی

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس َّ
یس ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ
ض َح َّسثَ َيا ثَ ِو ُر بِ ًُ َیز ٔ َ
الش ََلو ٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ُ٘ ُّسو ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
َّ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة ا ِل َباصٔل ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ِذ َص ُب َّ
ْش َب ٓ َٔيضا
َم ٌِ َس َ
الل َيایٔی َواْلِ َیَّ ُاو َحًي َت ِ َ
كَائ ٔ َٔ ْة ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي ا ِل َد ِن َز ي َُش ُّنوى َ َضا بٔ َِي ِر ٔا ِسنٔ َضا

ابعسنبفدیل،دیقشم،دبعاالسلؾنبدبعادقلفس،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،ایباامہمابیلہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےن رفامای رات افردؿ متخ ہن وہں ےگ(ایقتم ہن آےئ یگ) اہیںکت ہک ریمی اتم ےک ھچکولگ رشاب ںیئپ ےگ نکیل فہ
اساکانؾدبؽدںیےگ۔
رافی  :ابعسنبفدیل،دیقشم،دبعاالسلؾنبدبعادقلفس،وثرنبسیدی،اخدلنبدعماؿ،ایباامہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ

ولگرشابےکانؾدبںیلےگ(افررھپاسوکالحؽھجمسرکاامعتسؽرکںیےگ)

جلس  :جلس سوو

حسیث 266

یحٌي ًبسي ،ابی برک بً حٔؽ  ،ابً محيریز ،ثابت بً
راوی  :حشين بً ابی رسیً ،بساهَّلل  ،سٌس بً اوض ًبسي ،بَلل بً ٰ
سنمً ،بازہ بً ػامت

رک
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ أَبٔی َّ ٔ
الرس ِّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َح َّسث َ َيا َس ٌِ ُس بِ ًُ أَ ِو ٕ
ض ا ِل ٌَ ِب ٔس ُّي ًَ ًِ ب ٔ ََل ٔل بِ ًٔ یَ ِحٌَي ا ِل ٌَ ِب ٔس ِّي ًَ ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
بِ ًٔ َحٔ ِٕؽ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُم َحي ِرٔیز ٕ ًَ ًِ ثَابٔتٔ بِ ًٔ ِّ
الش ِن ٔم ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

اس ٕه ي َُش ُّنوى َ َضا إٔیَّا ُظ
اض ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي ا ِل َد ِن َز ب ٔ ِ
ْش ُب ى َ ْ
َي ِ َ

نیسح نبایبرسی،دبعاہلل  ،دعس نبافسعنسی،البؽ نب ٰییحیعنسی،ایب رکبنب صفح  ،انبریحمسی،اثتب نب طمس،ابعدہ نباصتم
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاتمےکھچکولگرشاباکانؾدبؽرکاےسایپرکںیےگ۔
رافی  :نیسحنبایبرسی،دبعاہلل،دعسنبافسعنسی،البؽنبٰییحیعنسی،ایبرکبنبصفح،انبریحمسی،اثتبنبطمس،ابعدہنب
اصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہہشنآفرزیچرحاؾےہ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رہہشنآفرزیچرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 267

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،ابی سلنہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہا

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َت ِبلُ ُّ بٔطٔ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ش َٕ
رح ْاو
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ک ُ ُّل َ َ
رک َٓ ُض َو َ َ
اب أ ِس َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،ایب ہملس ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک روسؽ اہللیلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایرہہشنآفررشمفبرحاؾےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبہملس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رہہشنآفرزیچرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 268

یحٌي بً حارث زماری ،ساله بً حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہنا
راوی  :ہظاو بً ًنار ،ػسٗہ بً خالسٰ ،

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ِّ
الذ َمار ُّٔی َسنٔ ٌِ ُت َسال ٔ َه بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ
رح ْاو
ًُ َن َز یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل ُم ِش ٔرکٕ َ َ
اشہؾ نب امعر ،دصہق نب اخدلٰ ،ییحی نب احرث دامری ،اسمل نب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہہشنآفرزیچرحاؾےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدلٰ،ییحینباحرثدامری،اسملنبرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ

رہہشنآفرزیچرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 269

راوی  :یوىص بً ًبساَلًلی ،ابً وہب ،ابً جزیخ ،ایوب بً ہانی ،مرسو ،ٚحرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل ًيہ

رسو ٕ ًِ ًَ ٚابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕأَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ًَ ِبسٔ اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ أَ ُّی َ
وب بِ ًٔ صَاى ٔ ٕئ ًَ ًِ َم ِ ُ

رح ْاو َٗا َل ابًِ َما َج َة َص َذا َحس ُ
رصیِّي َن
ٔیث ا ِلنٔ ِ ٔ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ک ُ ُّل ُم ِش ٔرکٕ َ َ

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،انب رججی ،اویب نب اہین ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہہشنآفرزیچرحاؾےہ۔انبامہجرفامےتںیہہکہیدحثیرصمفاولںیکےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،انبرججی،اویبنباہین،رسمفؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رہہشنآفرزیچرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 270

راوی ً :لی بً مينوٌ رقی ،خالسبً حياٌ  ،سلامیٌ بً ًبساهَّلل بً زبير ،يٌلی بً طسازبً اوض ،حرضت مٌاویہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َّاٌ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ الزِّبِز ٔ َٗا ٌٔ ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ َط َّساز ٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َحي َ
رح ْاو ًَل َی کُلِّ ُم ِؤ ٔم ًٕ َو َص َذا
أَ ِو ٕ
ض َسنٔ ٌِ ُت ُم ٌَاؤیَ َة َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ک ُ ُّل ُم ِش ٔرکٕ َ َ
َحس ُ
ٔیث ال َّز ِّٗيِّي َن

یلع نب ومیمؿ ریق ،اخدلنب ایحؿ  ،امیلسؿ نب دبعاہلل نب زریب ،یلعی نب دشادنب افس ،رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتانسرہہشنآفرزیچرہومنمرپرحاؾےہافرہیدحثیرہق(ادغاد
ےکرقبیاکیرہش)فاولںیکےہ۔
رافی  :یلعنبومیمؿریق،اخدلنبایحؿ،امیلسؿنبدبعاہللنبزریب،یلعینبدشادنبافس،رضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رہہشنآفرزیچرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 271

راوی  :سہل بً یزیسبً ہاروٌ  ،محنسبً ًنزو بً ًل٘نہ ،ابی سلنہ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

وٌ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا َس ِض ْل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
رح ْاو
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل ُم ِش ٔرکٕ َخ ِن ْز َوک ُ ُّل َخ ِنز ٕ َ َ

لہس نب سیدینب اہرفؿ  ،دمحمنب رمعف نب ہمقلع ،ایب ہملس ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایرہہشنآفرزیچرشابےہافررہرشابرحاؾےہ۔
رافی  :لہسنبسیدینباہرفؿ،دمحمنبرمعفنبہمقلع،ایبہملس،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رہہشنآفرزیچرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 272

ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :محنسبً بظار ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،سٌيسبً ابی بززہ ،حرضت
ٰ

وسي َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
رح ْاو
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل ُم ِش ٔرکٕ َ َ
دمحمنب اشبر ،اوبداؤد ،ہبعش ،دیعسنب ایب ربدہ ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایرہہشنآفرزیچرحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،دیعسنبایبربدہ،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیکریثکدقمارہشنآفروہاسیکلیلقدقماریھبرحاؾےہ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
سجیکریثکدقمارہشنآفروہاسیکلیلقدقماریھبرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 273

ابویحٌي  ،زَکیابً ميوور ،ابی حازو ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز
راوی  :ابزاہيه بً ميذرخزامی،
ٰ

َکیَّا بِ ًُ َم ِيوُو ٕر ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّسثَ َيا أَبُو َی ِحٌَي َز َ ٔ
َ
رح ْاو
رک َٛثٔيرُ ُظ َٓ َ٘لٔيلُ ُط َ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل ُم ِش ٔرکٕ َ َ
رح ْاو َو َما أ ِس َ َ
اربامیہ نب ،رذرزخایم ،اوبٰییحی  ،زرکاینب وظنمر ،ایب احزؾ ،رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ک
ےناراشدرفامایرہہشنآفرزیچرحاؾےہافرسجیک جیردقمارہشنآفروہاسیکلیلقدقماریھبرحاؾےہ۔

رافی  :اربامیہنب،رذرزخایم،اوبٰییحی،زرکاینبوظنمر،ایباحزؾ،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
سجیکریثکدقمارہشنآفروہاسیکلیلقدقماریھبرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 274

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،اىص بً ًياق ،زاؤزبً برک ،محنسبً ميٜسر ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسث َ َيا أَى َ ُص بِ ًُ ً َٔياقٕ َح َّسثَىٔي َزا ُوزُ بِ ًُ بَ ِرکٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ
َّ
َّ
َ
َ
رح ْاو
رک َٛثٔيرُ ُظ َٓ َ٘لٔيلُطُ َ َ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َما أ ِس َ َ
دبعارلنمحنباربامیہ،اسننبایعض،داؤدنبرکب،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجیکریثکدقمارہشنآفروہاسیکلیلقدقماریھبرحاؾےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،اسننبایعض،داؤدنبرکب،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
سجیکریثکدقمارہشنآفروہاسیکلیلقدقماریھبرحاؾےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 275

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،اىص بً ًياقً ،بيساهَّلل حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو بً ًاؾ رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسث َ َيا أَى َ ُص بِ ًُ ً َٔياقٕ َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ
َّ
َّ
َ
َ
رح ْاو
رک َٛثٔيرُ ُظ َٓ َ٘لٔيلُ ُط َ َ
َج ِّسظ ٔأ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َما أ ِس َ َ
دبعارلنمح نب اربامیہ ،اسن نبایعض،دیبع اہلل رضحت دبعاہلل نبرمعف نب اعص ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجیکریثکدقمارہشنآفروہاسیکلیلقدقماریھبرحاؾےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،اسننبایعض،دیبعاہللرضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزیچںی(وجھکرافراوگنر)اےھٹکوگھبرکرشتبانبےنیکاممتعن
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفزیچںی(وجھکرافراوگنر)اےھٹکوگھبرکرشتبانبےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 276

راوی  :محنسبً رمح ،ليث بً سٌس ،ابی زبير ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
الزكَ ُب َجنٔي ٌّا َٗا َل َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس َح َّسثَىٔي ًَ َلا ُئ بِ ًُ أَبٔی
ى َ َهی أَ ٌِ یُ ِي َب َذ ال َّت ِنزُ َوالزَّب ٔ ُ
يب َجنٔي ٌّا َوى َ َهی أَ ٌِ یُ ِي َب َذ ا ِلبُ ِ ُ
رس َو ُّ

َربَا ٕح ا ِل َنک ُِّّی ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط

دمحمنب رحم،ثیل نب دعس ،ایب زریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
وھچارےافرشمشکالمرکوگھبےنےسعنمرفامایافررتوجھکرافروھچارہالمرکوگھبےنےسیھبعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،ایبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع

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

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفزیچںی(وجھکرافراوگنر)اےھٹکوگھبرکرشتبانبےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 277

راوی  :یزیسبً ًبساهَّلل ینامیً ،رکمہ بً ًنار ،ابی ٛثير ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

ٔرک َم ُة بِ ًُ ًَ َّنا ٕر ًَ ًِ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َ َامیم ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ً ِ ٔ

َّ
رس َجنٔي ٌّا َواىِب ٔ ُذوا ک ُ َّل َواح ٔ ٕس ٔم ِي ُض َنا ًَل َی ح َٔستٔطٔ
َو َسل َه ََل َت ِيب ٔ ُذوا ال َّت ِن َز َوا ِلبُ ِ َ

سیدینب دبعاہلل امییم ،رکعہم نب امعر ،ایب ریثک ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
رفامایوھچارہافررتوجھکرالمرکتموگھبؤاہتبلرہاکیوکاگلاگلوگھب ےتکوہ۔
رافی  :سیدینبدبعاہللامییم،رکعہمنبامعر،ایبریثک،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفزیچںی(وجھکرافراوگنر)اےھٹکوگھبرکرشتبانبےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 278

یحٌي بً ابی ٛثيرً ،بساهَّلل بً حرضت ابوٗتازہ رضي اهَّلل ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليسبً مشله  ،اوزاعیٰ ،

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ًِ
يب َوال َّت ِنز ٔ َواىِب ٔ ُذوا ک ُ َّل
الزك َ ٔب َوالزَّصِو ٔ َوَلَ بَي ِ َن الزَّب ٔ ٔ
أَبٔيطٔ أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل َت ِح َن ٌُوا بَي ِ َن ُّ

َواح ٔ ٕس ٔم ِي ُض َنا ًَل َی ح َٔستٔطٔ
اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبرضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس یچک افر یکپ وجھکر تم المؤ افر شمشک افر وھچارہ تم المؤ۔ رہ اکی وک اگل اگل وگھب
 ےتکوہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبرضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیبنانبانافرانیپ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ذیبنانبانافرانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 279

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،محنسبً ًبسالنلک بً ابی طواربً ،بسالواحسبً زیازٗ ،اػه احول ،بياىہ بيت
یزیسًبظنيہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوارٔ ٔب َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواحٔسٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
یس ا ِل ٌَ ِبظَ نٔ َّي ُة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗا َل ِت َُّ ٛيا ى َ ِيب ٔ ُذ ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی
بِ ًُ زٔ َیاز ٕ َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ًَ ٔ
اػ ْه اْلِ َ ِح َو ُل َح َّسثَت ِ َيا ب ُ َياى َ ُة ب ٔ ِي ُت َیز ٔ َ
اهَّللُ ًَلَيطٔ وس َّله فٔی ٔس َ٘ا ٕ ِ
َط ُح َضا ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه َن ُؼ ُّب ًَل َِيطٔ ا ِل َنا َئ َٓ َي ِيب ٔ ُذ ُظ ُ ُِس َو ّة
ِ َ َ َ
ئ َٓ َيأ ُخ ُذ َٗ ِب َـ ّة ٔم ًِ َت ِنز ٕأَ ِو َٗ ِب َـ ّة ٔم ًِ َزبٔيبٕ َٓ َي ِ َ

ْشبُطُ ى َ َض ّارا
ْشبُطُ ل َِي َّل أَ ِو ل َِي َّل َٓ َي ِ َ
ْشب ُ ُط ُ ُِس َو ّة َو َٗا َل أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ى َ َض ّارا ٓ ََي ِ َ
ْشب ُ ُط ًَ ٔظ َّي ّة َوى َ ِيب ٔ ُذ ُظ ًَ ٔظ َّي ّة ٓ ََي ِ َ
ٓ ََي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،دبعاولادحنب زاید ،اقمص اوحؽ ،انبہن تنب سیدیعنسمتہ ،اؾ اوملنینم
دیسہاعہشئدصہقیریضاہللہنعرفامیتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک ےیلاکیزیکشمہںیمذیبنایتررکںیت۔انچہچن

مہیھٹمرھبوھچارےایشمشکےلرکاسںیمڈاؽدںیتیرھپاسںیماپینڈاؽدںیتی۔حبصوکوگھبںیتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اشؾ وک ونش رفامےت افر اشؾ وک وگھبںیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص وک ونش رفامےت۔ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک رات وک
وگھبںیتوتدؿوکونشرفامےتافردؿوکوگھبںیتوتراتوکونشرفامےت۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،دبعاولادحنب زاید ،اقمص اوحؽ ،انبہن تنب سیدیعنسمتہ ،اؾ
اوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ذیبنانبانافرانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 280

راوی  :ابوَکیب ،اسناًيل بً ػبيح ،ابی ارسائيل ابی ًنزبہزانی ،حرضت ابً ًباض

َکیِبٕ ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َػب ٔ ٕ
اٌ یُ ِي َب ُذ ل ٔ َز ُسو ٔل
رسائ ٔي َل ًَ ًِ أَبٔی ًُ َن َز ا ِل َب ِض َزان ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ک َ َ
يح ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِ َ
َح َّسثَ َيا أَب ُو ُ َ
ک َوا ِل َِ َس َوا ِليوو َّ
الثال ٔ َث َٓإ ٔ ٌِ بَق ٔ َی ٔم ِي ُط َط ِي ْئ أَص َِزا َٗطُ أَ ِو أَ َم َز بٔطٔ َٓأُصِز ٔ َیٙ
ْشب ُ ُط یَ ِو َم ُط ذَل ٔ َ
ََِ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََي ِ َ
اوبرکبی،اامسلیعنبحیبص،ایبارسالیئایبرمعرہباین،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیل
ذیبن ایتر یک اجیت وتآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اس رفز ونش رفامےت۔ اےلگ رفز افر رسیتے رفز اس ےک دعب ارگ ھچک چب ریتہ وتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوخداہبدےتیایاہبےناکمکحرفامےتافرفہاہبدیاجیت۔
رافی  :اوبرکبی،اامسلیعنبحیبص،ایبارسالیئایبرمعرہباین،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ

ذیبنانبانافرانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 281

راوی  :محنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب ،ابوًواىہ ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
اٌ یُ ِي َب ُذ
الظ َوار ٔٔب َح َّسث َ َيا أَبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل ک َ َ
َ
ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َت ِورٕ ٔم ًِ ح ٔ َح َارة ٕ

دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،اوبوعاہن ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ےیلرھتپےکایپہلںیمذیبنایتریکاجیت۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،اوبوعاہن،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےکربونتںںیمذیبنانبےنیکاممتعن
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابےکربونتںںیمذیبنانبےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 282

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً بْش ،محنسبً ًنز ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًُ َن َز َو َح َّسث َ َيا أَبُو َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ْاو
السبَّا ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ یُ ِي َب َذ فٔی ال َّي٘ٔير ٔ َوا ِل ُنزَ َّٓتٔ َو ُّ
ئ َوا ِل َح ِي َت َن ٔة َو َٗا َل ک ُ ُّل ُم ِش ٔرکٕ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحمنب رشب ،دمحمنبرمع ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس

ےنڑکلیےکربنتافرکلدشہرب نت افردکفےکربنتافرزبسرف ینربنتںیمذیبنایتررکےنےسعنمایک افرااشدرفامایرہہشنآفر
زیچرحاؾےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابےکربونتںںیمذیبنانبےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 283

راوی  :محنسبً رمح ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ
َّ
ْق َٔ
یُ ِي َب َذ فٔی ا ِل ُنزَٓتٔ َوا ِل َ ِ
دمحمنبرحم،رضحتانبرمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنکلدشہ افردکفہےک ربنتںیم ذیبن
ایتررکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبرحم،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابےکربونتںںیمذیبنانبےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 284

راوی  :نرص بً ًلی  ،مثىي بً سٌيس ،ابی متوکل ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل ًيہ

رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ ا ِل ُن َثىَّي بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ُن َت َوک ِّ ٔل ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ئ َوال َّي٘ٔير ٔ
السبَّا ٔ
الْش ٔب فٔی ا ِل َح ِي َت ٔه َو ُّ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ُّ ِ

رصننبیلع،ینثمنبدیعس،ایبوتملک،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزبس
رف ینربنتافردکفےکربنتافرڑکلیےکربنتںیمےنیپےسعنمرفامای۔
رافی  :رصننبیلع،ینثمنبدیعس،ایبوتملک،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابےکربونتںںیمذیبنانبےنیکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 285

راوی  :ابوبرکً ،باض بً ًبسالٌويه ًيبری ،طبابہ ،طٌبہ ،بٜير بً ًلاء ،حرضت ًبسالزحنً بً يٌنز رضي اهَّلل ًيہ

ئ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
َّاض بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَو ٔٔيه ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ب ُ َٜي ِر ٔبِ ًٔ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َوا ِل ٌَب ُ
ئ َوا ِل َح ِي َت ٔه
السبَّا ٔ
بِ ًٔ َي ٌِ َن َز َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ُّ
اوبرکب ،ابعس نب دبعامیظعل ربنعی ،ابشہب ،ہبعش ،ریکب نب اطعء ،رضحت دبعارلنمح نب رمعی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندکفےکربنتافرزبسرف ینربنتےسعنمرفامای
رافی  :اوبرکب،ابعسنبدبعامیظعلربنعی،ابشہب،ہبعش،ریکبنباطعء،رضحتدبعارلنمحنبرمعیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿربونتںںیمذیبنانبےنیکااجزتاکایبؿ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اؿربونتںںیمذیبنانبےنیکااجزتاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 286

راوی ً :بسالحنيسبً بياٌ واسلي ،اسح ٙبً یوسٕ ،شیک ،سناکٗ ،اسه بً مدينزہ ،حرضت بزیسہ رضي اهَّلل ًيہ

ش ٕ
یک ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًٔ ُم َد ِينٔ َز َة ًَ ًِ
ٕ ًَ ًِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔيسٔ بِ ًُ بَ َيا ٌٕ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ یُو ُس َ
ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُِ ٛي ُت ى َ َض ِي ُتِ ُٜه ًَ ًِ اْلِ َ ِوً َٔي ٔة َٓاىِت َب ٔ ُذوا ٓ ٔيطٔ َوا ِجتَئبُوا ک ُ َّل ُم ِش ٔرکٕ
م
ب
خ
م
دبعابدیمحنبایبؿفایطس،ااحسؼنبویفس،رشکی،امسک،اقمسنب رہ،رضحتربدیہریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای ںیمےن ںیہمتاؿربونتں(ںیمذیبنانبےن)ےسعنم ایک اھت۔اب متاؿںیم ذیبنانب  ےتکوہ نکیلرہ ہشن
آفرزیچےسےتچبرانہ۔
م
رافی  :دبعابدیمحنبایبؿفایطس،ا،قحنبویفس،رشکی،امسک،اقمسنب خبمرہ،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اؿربونتںںیمذیبنانبےنیکااجزتاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 287

راوی  :یوىص بً ًبساَلًلیً ،بساهَّلل بً وہب ،ابً جزیخ ،ایوب بً ہانی ،مرسو ٚبً اجساَ ،حرضت ابً مشٌوز رضي اهَّلل
ًيہ

َ
رسو ٔ ٚبِ ًٔ اْلِ َ ِج َس َٔ
َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأىَا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ أَ ُّی َ
وب بِ ًٔ َصاى ٔ ٕئ ًَ ًِ َم ِ ُ
ائ ََل یُ َ ِّ
ًَ ًِ ابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إنِّٔی ُِ ٛي ُت ى َ َض ِي ُتِ ُٜه ًَ ًِ ىَبٔي ٔذ اْلِ َ ِوً َٔي ٔة أَ ََل َوإ ٔ ٌَّ و ٔ ًَ ّ
ْح ُو
رح ْاو
َط ِيئّا ک ُ ُّل ُم ِش ٔرکٕ َ َ
ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ ،انبرججی،اویبنباہین،رسمفؼنبادجاع،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای ںیم ےن ںیہمتاؿربونتں ںیم ذیبن انبےن ےسعنم ایکاھت۔ایدروھک! وکیئربنتیسک
زیچوکرحاؾںیہنرکاتکس۔رہہشنآفرزیچرحاؾےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،انبرججی،اویبنباہین،رسمفؼنبادجاع،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےکٹمںیمذیبنانبان
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ےکٹمںیمذیبنانبان

جلس  :جلس سوو

حسیث 288

راوی  :سویس بً سٌيس ،مٌتنز بً سلامیٌ ،رميتہ ،سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َح َّسثَ ِتىٔي ُر َم ِي َث ُة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَى َّ َضا َٗال َِت أَ َت ٌِحٔز ُ إ ٔ ِح َسا ًَُّٛ

أَ ٌِ َت َّتد ٔ َذ ک ُ َّل ًَاو ٕ ٔم ًِ ٔج ِل ٔس أ ُ ِؿ ٔح َّيت َٔضا ٔس َ٘ ّ
ائ ث ُ َّه َٗال َِت ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ یُ ِي َب َذ فٔی ا ِل َح ِّز َوفٔی ََ ٛذا
َوفٔی ََ ٛذا إ ٔ ََّل ا ِل َد َّل
وسدی نبدیعس،رمتعمنبامیلسؿ،رہتیم،دیسہاعہشئریضاہللاہنعےنرفامایایکمتںیمےسوکیئوعرتاسابتےساعزجےہہکرہاسؽ
اینپ رقابین یک اھکؽ ےس زیکشمہ انب ایل رکے؟ رھپ رفامےن ںیگل ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن یٹم ےک ربنت ںیم افر اےسی

اےسیربنتںیمذیبنانبےنےسعنمرفامایاہتبلرسہکانبےنیکااجزتدی۔
رافی  :وسدینبدیعس،رمتعمنبامیلسؿ،رہتیم،دیسہاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ےکٹمںیمذیبنانبان

جلس  :جلس سوو

حسیث 289

یحٌي بً ابی ٛثير ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ
موسي خلیم ،وليسبً مشله ،اوزاعیٰ ،
راوی  :اسح ٙبً ٰ

یم َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ُم َ
وسي ا ِل َد ِل ٔ ُّ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ یُ ِي َب َذ فٔی ا ِلحٔ َزارٔ
ااحسؼنبومٰیسیمطخ،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنیٹمےکوکٹمںںیمذیبنایتررکےنےس(یتخسےس)عنمرفامای۔
رافی  :ا،قحنبومٰیسیمطخ،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ےکٹمںیمذیبنانبان

جلس  :جلس سوو

حسیث 290

موسي ،وليس ،ػسٗہ ابی مٌاویہ ،زیسبً واٗس ،خالسبً ًبساهَّلل  ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :محاہسبً ٰ

وسي َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس ًَ ًِ َػ َس َٗ َة أَبٔی ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ َواٗ ٔ ٕس ًَ ًِ َخالٔسٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا ُم َحاصٔ ُس بِ ًُ ُم َ

اب َم ًِ ََل یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاهَّللٔ
َٗا َل أتُ َٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َيبٔي ٔذ َجزٓ ٕ َیي ٔ ُّع َٓ َ٘ا َل ِ ٔ
ش ُ
ارض ِب ب ٔ َض َذا ا ِل َحائ َٔم َٓإ ٔ ٌَّ َص َذا َ َ

َ
َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْ ٔ ٔ

اجمدہنبومیس،فدیل،دصہقایباعمفہی،زدینبفادق،اخدلنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اپسڑھگےیکذیبنآ یئوجوجشامرریہ؟یھ(اھجگلکنریہ؟یھ)۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےسدویاررپامردفویکہکن
ہیاسصخشاکرشمفبےہوجاہللافرویؾآرخترپاامیؿہنراتھکوہ۔
رافی  :اجمدہنبومٰیس،فدیل،دصہقایباعمفہی،زدینبفادق،اخدلنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنتوکڈاھپندانیاچےیہ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربنتوکڈاھپندانیاچےیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 291

راوی  :محنسبً رمح ،ليث بً سٌس ،حرضت ابوہزیزہ  ،ابوسٌيس ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ

اب َٓإ ٔ ٌَّ َّ
اٌ ََل َی ُح ُّل ٔس َ٘ ّ
َو َس َّل َه أَى َّ ُط َٗا َل َُ ُّلوا ِاْلٔىَا َئ َوأَ ِو ُٛوا ِّ
ائ َو ََل َي ِٔ َت ُح بَا ّبا
الظ ِي َل َ
الرسا َد َوأَُِل ٔ ُ٘وا ا ِل َب َ
الش َ٘ا َئ َوأَك ِ ٔٔئُوا ِّ َ
َّ
ٕ إٔى َ ّ
رض ُو ًَل َی
اس َه اهَّللٔ َٓل َِئ ٌَِ ِل َٓإ ٔ ٌَّ ا ِل ُٔ َو ِي ٔش َ٘ َة ُت ِ ٔ
َو ََل َیٔ ِٜظ ُ
َک ِ
ائ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َیح ٔ ِس أَ َح ُس ُِ ٛه إَٔل أَ ٌِ َي ٌِزُ َق ًَل َی إٔىَائٔطٔ ًُو ّزا َو َی ِذ ُ َ

أَصِ ٔل ا ِلب َ ِيتٔ بَ ِي َت ُض ِه
دمحمنب رحم ،ثیل نب دعس ،رضحت اوبرہریہ  ،اوبدیعس ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای(وسےتفتق)ربنتڈاھپندایرکفافرکشماکہنمدنبرکدایرکف،رچاغلگرکدایرکفافردرفازہدنبرک
دایرکف اس ےیلہک ناطیؿ کشم ںیہن وھکاتل ،ہندرفازہ وھکاتل ےہ ،ہن ربنت وھکاتل ےہ افر ںیہمت وکیئ زیچش ڈاھےنپن ےک ےیل ہنےلم وت
ا ان یہ رک ےل ہک اہلل اک انؾ ےل رک اکی ڑکلی وک ربنت ےک افرپ رعاض رھک دے (افر رچاغ اس ےیل یھب لگ رک دانی اچےیہ ہک) وچایہ
ولوگںےکرھگالجڈایتلےہ۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،رضحتاوبرہریہ،اوبدیعس،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربنتوکڈاھپندانیاچےیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 292

راوی ً :بسالحنيسبً بياٌ واسلي ،خالسبً ًبساهَّلل ،سہيل  ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًُ بَ َيا ٌٕ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ُس َض ِي ٕل ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل أَ َم َزىَا َر ُسو ُل
ئ ِّ
ئ
ئ ِاْلٔىَا ٔ
ئ َوإ ٔ َِٔٛا ٔ
الش َ٘ا ٔ
ئ َوإٔیکَا ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َت ِِ ٔل َي ٔة ِاْلٔىَا ٔ
دبعابدیمحنب ایبؿ فایطس ،اخدلنب دبع اہلل ،لیہس  ،اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ (رھبا وہا)
ربنتڈاھےنپن،زیکشمہ(اکہنم)ابدنےنھافر(اخیلربنت)ااٹلرےنھکاکمکحرفامای۔
رافی  :دبعابدیمحنبایبؿفایطس،اخدلنبدبعاہلل،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربنتوکڈاھپندانیاچےیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 293

راوی ً :ؼنہ بً ٓـل ،رحامی بً ًنارہ بً ابی حٔؼہ ،رحیع بً َیت ،ابً ابی مليٜہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ
ػسي٘ہ

رح ُ
َ ٕ
یت أَى ِ َبأَىَا ابِ ًُ أَبٔی ُمل َِي ََ ٜة ًَ ًِ
یع بِ ًُ ٔ ِّ
رحم ٔ ُّی بِ ًُ ًُ َن َار َة بِ ًٔ أَبٔی َحٔ َِؼ َة َح َّسثَ َيا َ ٔ
َح َّسثَ َيا ً ِٔؼ َن ُة بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل َح َّسثَ َيا َ َ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت ُِ ٛي ُت أَ َؿ ٍُ ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ثَ ََلثَ َة آى ٔ َي ٕة ٔم ًِ َّ
ائ ل ٔ َل ُضورٔظ ٔ َوإٔى َ ّ
الل ِي ٔل ُم َد َّن َز ّة إٔى َ ّ
ائ ل ٔ ٔش َوأٛطٔ
َوإٔى َ ّ
ْشابٔطٔ
ائ ل ٔ َ َ
ہمصعنبلضف،رحایمنبامعرہنبایبہصفح،رحشینبرختی،انبایبملتکہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیرفامیتںیہہکںیمرات
وکر وسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلربنتڈاھپنرکریتھک؟یھاکیاہطرت(ااجنتسء(ےکےیل)دفرساوسماک(فوض)ےک
ےیلافررسیتا(اپین)ےنیپےکےیل۔
رافی  :ہمصعنبلضف،رحایمنبامعرہنبایبہصفح،رحشینبرختی،انبایبملتکہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقی
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنیےکربنتںیمانیپ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اچدنیےکربنتںیمانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 294

راوی  :محنسبً رمح ،ليث بً سٌس ،ىآٍ ،زیسبً ًبساهَّلل بً ًنزً ،بساهَّلل بً ًبساهَّلل بً ًبسالزحنً بً ابی برک ،او
النوميين سيسہ او سلنہ رضي اهَّلل ًيہا

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
ْش ُب فٔی إٔىَا ٔ
ئ ا ِلٔ َّٔـ ٔة إٔى َّ َنا یُ َح ِز ٔجزُ
أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَى َّ َضا أَ ِخب َ َر ِت ُط ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َّال ٔذی َي ِ َ

فٔی بَ ِلئطٔ ى َ َار َج َض َّي َه

دمحمنبرحم،ثیلنبدعس ،انعف،زدینبدبعاہللنبرمع،دبعاہللنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبایبرکب،اؾاوملنینمدیسہاؾہملسریض
اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش اچدنی ےک ربنت ںیم ےئپ فہ اےنپ ٹیپ ںیم
دفزخیکآگاٹغٹغرھبراہےہ۔
رافی  :دمحمنب رحم ،ثیل نب دعس ،انعف ،زدینب دبعاہلل نبرمع ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب رکب ،اؾ اوملنینم دیسہ اؾ
ہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اچدنیےکربنتںیمانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 295

ليلی ،حرضت حذئہ رضي اهَّلل
راوی  :محنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب ،ابوًواىہ ،ابی بْش ،محاہسً ،بسالزحنً بً ابی ٰ
ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
ْش ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی
الظ َوار ٔٔب َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ أَبٔی بٔ ِ ٕ
َ
الْش ٔب فٔی آى ٔ َيةٔ َّ
السى ِ َيا َوه ٔ َی
الذ َص ٔب َوا ِلٔ َّٔـ ٔة َو َٗا َل ه ٔ َی َل ُض ِه فٔی ُّ
ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ُّ ِ

َة ٔ
َلِ ُٜه فٔی ِاْ ٔ َ
دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،اوبوعاہن ،ایب رشب ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل ،رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وسےن اچدنی ےکربنت ںیمےنیپ ےس عنم رفامای۔ ہیداین ںیم اکرففں ےک ےیل ںیہ افر اہمترے
ےیلآرختںیموہںےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،اوبوعاہن،ایبرشب،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبٰیلیل،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اچدنیےکربنتںیمانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 296

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہُ ،يسر ،طٌبہ ،سٌسبً ابزاہيه ،ىآٍ ،امزاةبً ًنز ،او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي
اهَّلل ًيہا

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُُ ِي َس ْر ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ا ِم َزأَة ٔابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ًَائٔظَ َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ٓ َّٔـ ٕة َٓ َٜأَى َّ َنا یُ َح ِز ٔجزُ ف ٔی بَ ِلئطٔ ى َ َار َج َض َّي َه
ش َب فٔی إٔىَا ٔ
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دنغر ،ہبعش ،دعسنب اربامیہ ،انعف ،ارماةنب رمع ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجاچدنیےکربنتںیمےئپفہوگایاےنپٹیپںیمدفزخیکآگاڈنلیراہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دعسنباربامیہ،انعف،ارماةنبرمع،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتاسسنںیمانیپ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
نیتاسسنںیمانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 297

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابً مہسی ،رعوہ بً ثابت انؼاری ،ثنامہ بً حرضت اىص رضي اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ًَز ِ َرةُ بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ًِ ث ُ َنا َم َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَى َ ٕص
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ثَ ََلثّا
ئ ث َ ََلثّا َو َز ًَ َه أَى َ ْص أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کَا ٌَ َیت َ َي َّٔ ُص فٔی ِاْلٔىَا ٔ
اٌ َیت َ َي َّٔ ُص فٔی ِاْلٔىَا ٔ
أَى َّ ُط ک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،انب دہمی ،رعفہ نب اثتب ااصنری ،ہماہم نب رضحت اسن ریض اہلل ہنع اکی (درایمہن) ربنت نیت اسسن ںیم
ےتیپےھتافررفامےتےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیربنت(ںیمےنیپ)ںیمنیتابراسسنےتیلےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،انبدہمی،رعفہنباثتبااصنری،ہماہمنبرضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
نیتاسسنںیمانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 298

راوی  :ہظاو بً ًنار ،محنس بً ػباح ،مزواٌ بً مٌاویہ ،رطسیً بً َکیب ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا

َکیِبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاو ٔ َی َة َح َّسث َ َيا ر ِٔط ٔسی ًُ بِ ًُ ُ َ

ش َب َٓت َ َي َّٔ َص ٓ ٔيطٔ َم َّز َتي ِ ٔن
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ٔ
ابِ ًٔ ًَ َّبا ٕ
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،رمفاؿ نب اعمفہی ،ردشنی نب رکبی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئزیچونشرفامیئوتدرایمؿںیمدفابراسسنایل۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،رمفاؿنباعمفہی،ردشنینبرکبی،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیکشمفںاکہنماٹلرکانیپ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
زیکشمفںاکہنماٹلرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 299

راوی  :احنسبً ًنزو بً رسح ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہابً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل بً ًتبہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي
اهَّلل ًيہ

اب ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة ًَ ًِ
الرس ٔح َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِخت ٔ َي ٔ
ْش َب ٔم ًِ أَٓ َِواص َٔضا
اث اْلِ َ ِس٘ ٔ َي ٔة أَ ٌِ يُ ِ َ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعرفامےت ںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزیکشمفںوکاٹلرکاسےکہنمےس(ہنماگلرک)ےنیپےسعنمرفامای۔
رافی  :ادمحنبرمعف نبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
زیکشمفںاکہنماٹلرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 300

راوی  :محنسبً بظار ،ابوًامز ،رمٌہ بً ػالح سلنہ بً وہزاوً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا

ض
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕ َح َّسث َ َيا َز ِم ٌَ ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َوص َِز َاو ًَ ًِ ً ِ ٔ
َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِخت ٔ َي ٔ
اث اْلِ َ ِس٘ ٔ َي ٔة َوإ ٔ ٌَّ َر ُج َّل َب ٌِ َس َما ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ

ک َٗ َاو ٔم ًِ َّ
َُخ َج ِت ًَل َِيطٔ ٔم ِي ُط َح َّي ْة
الل ِي ٔل إیٔ َی ٔس َ٘ا ٕ
َو َس َّل َه ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ئ َٓا ِخت َ َي َثطُ ٓ َ َ

دمحمنباشبر،اوباعرم،رہعمنباصحلہملسنبفرہاؾ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن زیکشمہ اٹل رکاس ےک ہنم ےسےنیپ ےس عنم رفامای افر بج روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن ااسی رکےن ےس عنم
رفام دای اس ےک دعب (اکی رمہبت) رات ںیم اکی رمد زیکشمہ ےک اپس ڑھکا وہا افر اےس اٹل رک اپین ےنیپ اگل وت زیکشمہ ںیم ےس اکی
اسپنالکن۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،رہعمنباصحلہملسنبفرہاؾ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیکشمہوکہنماگلرکانیپ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
زیکشمہوکہنماگلرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 301

راوی  :بْش بً ہَلل ػواًٖ ،بسالوارث بً سٌيس ،ایوبً ،رکمہ  ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل ًيہ

ٔرک َم َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ
ْش بِ ًُ ص ََٔل ٕل الؼَّ َّو ُ
وب ًَ ًِ ً ِ ٔ
اٖ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَ ُّی َ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ

الْش ٔب ٔم ًِ فٔی ِّ
ئ
الش َ٘ا ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ُّ ِ

رشب نب الہؽ وصاػ ،دبعاولارث نب دیعس ،اویب ،رکعہم  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنزیکشمہوکہنماگلرکےنیپےسعنمرفامای۔
رافی  :رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارثنبدیعس،اویب،رکعہم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
زیکشمہوکہنماگلرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 302

راوی  :برک بً خلٕ ابوبْش ،یزیسبً زریٍ ،خالسحذاءً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا

ض أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ أَبُو بٔ ِ ٕ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ْش َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ا ِل َح َّذا ُئ ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ

ُْش َب ٔم ًِ ٓ َٔه ِّ
ئ
الش َ٘ا ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی أَ ٌِ ي ِ َ

رکب نب فلخ اوبرشب ،سیدینب زرعی ،اخدلذحاء ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنکشموکہنماگلرکےنیپےسعنمرفامای۔
رافی  :رکبنبفلخاوبرشب،سیدینبزرعی،اخدلذحاء،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےوہرکانیپ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ڑھکےوہرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 303

راوی  :سویسبً سٌيسً ،لی بً مشہزً ،اػه ،طٌبہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا

اػ ٕه ًَ ًِ َّ
ض َٗا َل َس َ٘ ِي ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ ًَ ٔ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

َٕ بٔاهَّللٔ َما ٓ ٌََ َل
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ َز ِمزَ َو ٓ َ ٔ
ک لٌٔ ِ ٔ
َک ُت ذَل ٔ َ
ٔرک َم َة َٓ َحل َ
َْش َب َٗائ ّٔنا ٓ ََذ َ ِ

وسدینب دیعس ،یلع نب رہسم ،اعمص ،ہبعش ،رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
ززمؾالپایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ڑھکےڑھکےیہیپایل۔اامؾیبعشرفامےتںیہہکںیمےنرضحترکعہمےسہیدحثی
ذرکیکوتاوہنںےنًافلحاہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسیںیہنایک۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اعمص،ہبعش،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ڑھکےوہرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 304

راوی  :محنسبً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہ ،یزیسبً یزیسبً جابزً ،بسالزحنً بً ابی ًنزہ ،حرضت ٛبظہ انؼاریہ رضي اهَّلل
ًيہا

یس بِ ًٔ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی ًَ ِن َز َة ًَ ًِ َج َّسة ٕ
یس بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأَىَا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ َیز ٔ َ

َْش َب ٔم ِي َضا
َل ُط ُي َ٘ا ُل ل ََضا َِ ٛبظَ ُة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ُة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َخ َل ًَل َِي َضا َوً ٔ ِي َسصَا ٔ ِْقبَ ْة ُم ٌَ َّل َ٘ ْة ٓ َ ٔ

ْقبَةٔ َتب ِ َتغٔی بَ َز ََ ٛة َم ِو ٔؿ ٍٔ فٔی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َوص َُو َٗائ ْٔه َٓ َ٘ َل ٌَ ِت ٓ ََه ا ِل ٔ ِ

دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،سیدینبسیدینباجرب،دبعارلنمحنبایبرمعہ،رضحتہشبکااصنرہیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اہں رشتفی الےئ۔ اؿ ےک اپس زیکشمہ کٹل راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ڑھکےڑھکےاےسہنماگلرکیپایلوتاوہنںےنزیکشمہاکہنماکٹایل۔سجہگجہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہنمکرارک
اگلاھت۔اسےسربتکاحلصرکےنےکےیل۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،سیدینبسیدینباجرب،دبعارلنمحنبایبرمعہ،رضحتہشبکااصنرہیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ڑھکےوہرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 305

راوی  :حنيسبً مشٌسہ ،بْش بً مٔـل ،سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل ًيہ

ٔيس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی
ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
الْش ٔب َٗائ ّٔنا
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ ُّ ِ

دیمحنب دعسمہ ،رشب نب لضفم ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ڑھکےڑھکےےنیپےسعنمرفامای۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،رشبنبلضفم،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع

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

بجسلجمںیموکیئزیچےئپوتاےنپدعبداںیئرطػفاےلوکدےافرفہیھبدعبںیمداںیئفاےلوکدے۔
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
بجسلجمںیموکیئزیچےئپوتاےنپدعبداںیئرطػفاےلوکدےافرفہیھبدعبںیمداںیئفاےلوکدے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 306

راوی  :ہظاو بً ًنار ،مالک بً اىص ،زہزی ،حرضت اىص بً مالک

ک بِ ًُ أَى َ ٕص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أتُ َٔی
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا َمال ٔ ُ
يب ب ٔ َنا ٕئ َو ًَ ًِ َینٔيئطٔ أَ ِرعابٔی َو ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔأَبُو بَ ِرکٕ ٓ َ ٔ ُ َ
َ
رعاب ٔ َّی َو َٗا َل اْلِ َیِ َن ًُ َٓاْلِ َیِ َن ًُ
ب ٔ َلب َ ٕن َٗ ِس ٔط َ
َْش َب ث َّه أ ًِ َلي اْلِ ِ َ
َ ٌّ
اشہؾنبامعر ،امکلنباسن،زرہی،رضحتاسننب امکلےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساپینالموہا
دفدھآای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکداںیئاجبناکیداہییتاھٹیباھتافرابںیئاجبناوبرکب۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
(دفدھ) ےنیپ ےک دعب داہییت وکدے دای افر رفامایےلہپ داںیئ رطػفاےل وکدانی اچےیہ افر رفامایےلہپداںیئ رطػفاےل وکدانی اچےیہ
افراےسیھباےنپداںیئرطػفاےلوکیہدانیاچےیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،امکلنباسن،زرہی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
بجسلجمںیموکیئزیچےئپوتاےنپدعبداںیئرطػفاےلوکدےافرفہیھبدعبںیمداںیئفاےلوکدے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 307

راوی  :ہظاو بً ًنار ،اسناًيل بً ًياغ ،ابً جزیخ ،ابً طہابً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل  ،حرضت ابً ًباض

اب ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
غ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ض َو ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔ َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َٓ َ٘ا َل
ض َٗا َل أتُ َٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َلب َ ٕن َو ًَ ًِ َینٔيئطٔ ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َما أُح ُّٔب أَ ٌِ أُوث َٔز بٔ ُش ِؤرٔ َر ُسو ٔل
ض أَ َتأ ِ َذ ٌُ یٔی أَ ٌِ أَ ِسق ٔ َی َخال ٔ ّسا َٗا َل ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٔلبِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ش َب َخال ٔ ْس
ضٓ َ ٔ
َْش َب َو َ ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َن ِٔ ٔسي أَ َح ّسا َٓأ َ َخ َذ ابِ ًُ ًَبَّا ٕ
اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،انبرججی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دفدھ ک ش ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داںیئ اجبن ںیم اھت افر ابںیئ اجبن اخدل نب فدیل
ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (وخد ونش رفامےن ےک دعب) ھجم ےس رفامای مت ےھجم ااجزت دف ےگ ہک ںیم (ےلہپ) اخدل وک
الپؤں؟ںیمےنرعضایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوجےھٹںیمںیماےنپافرپیسکوکرت حیجدانیافرااثیررکاندنسپ یہرکات۔
انچہچنانبابعسریضاہللہنعےنےلرکےلہپایپ۔اسےکدعباخدلریضاہللہنعےنایپ(احالہکناسفتقانبابعسمکنسےھت)
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،انبرججی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعس
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنتںیماسسنانیل
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربنتںیماسسنانیل

جلس  :جلس سوو

حسیث 308

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زاؤز بً ًبساهَّلل ًبسالٌزیزبً محنس ،حارث بً ابی ذباب ،ابوہزیزہ

اب ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزا ُو ُز بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ أَبٔی ذُبَ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ئ َٓإٔذَا أَ َرا َز أَ ٌِ َي ٌُو َز
ش َب أَ َح ُس ُِ ٛه ٓ َََل َیت َ َي َّٔ ِص فٔی ِاْلٔىَا ٔ
ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َ ٔ
اٌ یُزٔی ُس
َٓ ِليُ َي ِّح ِاْلٔىَا َئ ث ُ َّه ل ٔ َي ٌُ ِس إ ٔ ٌِ ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،داؤدنبدبعاہللدبعازعلسینبدمحم،احرثنبایبذابب ،اوبرہریہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
اراشدرفامایبجمتںیمےسوکیئےئپوتربنتںیماسسنہنےیل(اسسنےنیلےکدعب)دفابرہانیپاچاتہوہوتربنتوک(ہنمےس)اگلرک
ےک(اسسنےل)رھپاچےہوتدفابرہیپےل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،داؤدنبدبعاہللدبعازعلسینبدمحم،احرثنبایبذابب،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربنتںیماسسنانیل

جلس  :جلس سوو

حسیث 309

راوی  :برک بً خلٕ ،ابوبْش ،یزیس بً زریٍ ،خالسحذاءً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل ًيہنا

ض َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل
رک بِ ًُ َخل َٕٕ أَبُو بٔ ِ ٕ
ْش َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ئ ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
ئ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ الت َّ َي ُّٔ ٔص فٔی ِاْلٔىَا ٔ
رکبنبفلخ،اوبرشب،سیدینبزرعی،اخدلذحاء،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنربنتںیماسسنےنیلےسعنمرفامای۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرشب،سیدینبزرعی،اخدلذحاء،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمفبںیموھپانکن
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشمفبںیموھپانکن

جلس  :جلس سوو

حسیث 310

راوی  :ابوبرک بً خَلز باہلی ،سٔياٌ ً ،بسالرکیهً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض

ض َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ِرک ٔیه ًَ ًِ ً ِ ٔ
رک بِ ًُ َخ ََّلز ٕا ِل َباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ئ
اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ یُ ِي َٔ َذ فٔی ِاْلٔىَا ٔ

اوبرکب نب الخد ابیلہ ،ایفسؿ  ،دبعارکلمی ،رکعہم ،رضحت انب ابعرفسامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنت ںیم
وھپےنکنےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبالخدابیلہ،ایفسؿ،دبعارکلمی،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشمفبںیموھپانکن

جلس  :جلس سوو

حسیث 311

راوی  :ابوَکیبً ،بسالزحيه بً ًبسالزحنً محاربی ،شیکً ،بسالرکیهً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض

ش ٕ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ
َکیِبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی ًَ ًِ َ ٔ
ِرک ٔیه ًَ ًِ ً ِ ٔ
یک ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ

َّ
اب
ًَبَّا ٕ
الْش ٔ
ض َٗا َل ل َِه یََ ًِ ُٜر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِي ُٔ ُذ فٔی َ
اوبرکبی ،دبعارلمیح نب دبعارلنمح احمریب ،رشکی ،دبعارکلمی ،رکعہم ،رضحت انب ابعسایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽاہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنیپیکزیچںیمہنوھپےتکنےھت۔
رافی  :اوبرکبی،دبعارلمیحنبدبعارلنمحاحمریب،رشکی،دبعارکلمی،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولچےسہنماگلرکانیپ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ولچےسہنماگلرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 312

راوی  :محنسبً مؼفی ،حنصي ،ب٘يہ ،مشله بً ًبساهَّلل  ،زیازبً ًبساهَّلل ً ،اػه بً محنس بً حرضت ًبساهَّلل بً ًنز

اػ ٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ زٔ َیاز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ًَ ٔ
ْش َب ًَل َی ب ُ ُلوى ٔ َيا َوص َُو
بِ ًٔ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل ى َ َضاىَا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َن ِ َ
ْش ُب
ْش ِب بٔا ِل َي ٔس ا ِل َواح َٔسة ٔ ََ ٛنا َي ِ َ
ِرک َُ َوى َ َضاىَا أَ ٌِ َن ِِتَر َٖٔ بٔا ِل َي ٔس ا ِل َواح َٔسة ٔ َو َٗا َل َلَ یَ َل ِّ أَ َح ُس ُِ ٛه ََ ٛنا یَ َل ُّ ا ِلکَل ُِب َوَلَ َي ِ َ
ال َ ِ
ْش ِب ب ٔ َّ
وٌ إٔى َ ّ
ئ َحًَّي یُ َ ِّ
ش َب ب ٔ َي ٔسظ ٔ َوصُ َو
الل ِي ٔل ٔم ًِ إٔىَا ٕ
ا ِل َ٘ ِو ُو َّال ٔذ َ
ائ ُم َد َّن ّزا َو َم ًِ َ ٔ
ْح َُ ٛط إ ٔ ََّل أَ ٌِ یََ ُٜ
یً َسد ٔ َم اهَّللُ ًَل َِيض ٔ ِه َوَلَ َي ِ َ

اؿ ٍَ ََ ٛت َب اهَّللُ َل ُط بٔ ٌَ َسز ٔأَ َػابٔ ٌٔطٔ َح َش َيا ٕ
ت َوص َُو إٔىَا ُئ ً َٔيسي ابِ ًٔ َم ِز َی َه ًَل َِيض ٔ َنا َّ
َر َح
َي ِ٘س ُٔر ًَل َی إٔىَا ٕئ یُزٔی ُس ال َّت َو ُ
الش ََلو إٔذِ َ َ
ا ِل َ٘ َس َح َٓ َ٘ا َل أ ُ ٓ ٕ
السى ِ َيا
ٖ َص َذا َم ٍَ ُّ
دمحمنب یفصم ،یصمح ،ہیقب ،ملسم نب دبعاہلل  ،زایدنب دبعاہلل ،اعمص نب دمحم نب رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ٹیپ ےک لب وہ رک ےنیپ ےس عنم ایک ینعی (اجونرفں یک رطح) ہنم اگل رک ےنیپ ےس افر اکی اہھت ےس ولچ

رھبےنےسیھبعنمایکافررفامایمتںیمےسوکیئیھبا ےسیہنمہنداالرکےےسیجاتکڈااتلےہافرہنیہاکیاہھتےسےئپسجرطحفہ
وقؾ(وہید)یتیپےہسج رپ اہللانراضوہےئافرراتوک ربنتںیمالہےئریغبہنےئپ۔اال ہیہکربنتڈاکھوہاوہافروجاہھتےس ےئپ
احالہکنفہربنتےسیپاتکسےہ۔رصػوتا عافراعزجییکاخ رطاہللاعتٰیلاسیکاویلگنںےکربارباسےکےیلایکینں ےھکاگافر
اہھتٰیسیعاکربنتانب۔بجاوہنںےنایپہلکنیھپدایافررفامایاوسفسہییھبدایناکاسامؿےہ۔
رافی  :دمحمنبیفصم،یصمح،ہیقب،ملسمنبدبعاہلل،زایدنبدبعاہلل،اعمصنبدمحمنبرضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ولچےسہنماگلرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 313

راوی  :احنسبً ميؼور ابوبرک ،یوىص بً محنسٓ ،ليح بً سلامیٌ ،سٌيس ،بً حارث  ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا ُٓل َِي ُح بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ َجابٔز ٔ
بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َز َخ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َر ُج ٕل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َوص َُو یُ َحوِّ ُل ا ِل َنا َئ فٔی َحائ ٔ ٔلطٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط
َّ
ات فٔی َط ًٕٓ
َک ًِ َيا َٗا َل ً ٔ ِيسٔی َمائْ بَ َ
اٌ ً ٔ ِي َس َک َمائْ بَ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌِ ک َ َ
ات فٔی َط ًٕٓ َٓا ِس٘ ٔ َيا َوإَٔل َ َ
َٓاى ِ َلل َََ ٙواى ِ َل َل ِ٘ َيا َم ٌَ ُط إیٔ َی ا ِل ٌَز ٔ ٔ
ک بٔ َؼاح ٔبٔطٔ َّال ٔذی
یع َٓ َحل ََب َل ُط َطا ّة ًَل َی َما ٕ
ات فٔی َط ًٕٓ ٓ َ ٔ
ئ بَ َ
َْش َب ث ُ َّه ٓ ٌََ َل ٔم ِث َل ذَل ٔ َ

َم ٌَطُ
فلب
ادمحنبوصنمراوبرکب،ویسننبدمحم ،حنبامیلسؿ،دیعس،نباحرث،رضحتاجربنبدبعاہللرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملساکیااصنریصخش ےکاپسرشتفیےلےئگ۔فہ اےنپابغ ںیماپیناگل رےہےھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اؿےسرفامایارگاہمترےاپسزیکشمہںیمراتاکابیساپینوہوتںیمہالپؤ،فرہنمہہنماگلرکیپںیلےگ۔ےنہکےگلریمےاپسزیکشمہ
ے
ںیمراتاکابیساپینےہافرلچدی۔مہیھباؿےک اسھتلچرکرپھچیکرطػےئگاوہنںےنزیکشمہںیمےسراتاکابیساپین

ےلرکاسںیمدفدھدفاہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنونشرفامای۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاس؟یھےکاسھتیھبااسی
یہایک۔
فلب
رافی  :ادمحنبوصنمراوبرکب،ویسننبدمحم ،حنبامیلسؿ،دیعس،نباحرث،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ولچےسہنماگلرکانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 314

راوی  :واػل بً ًبسا اَلًلی  ،ابً ٓـيل ليث ،سٌيسبً ًامز ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل ًيہنا

ل بِ ًُ ًَ ِبسٔ اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َم َز ِرىَا ًَل َی ب ٔ ِز َٕ ٛة
َح َّسثَ َيا َو ٔ
اػ ُ

َّ
َّ
اشبُوا ٓ َٔيضا َٓإٔى َّ ُط ل َِي َص
رکًُوا َو َل ًِٔ ٜاُِ ٔشلُوا أَیِسٔ َیِ ُٜه ث ُ َّه ِ َ
رک َُ ٓ َٔيضا َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل َت ِ َ
َٓ َح ٌَ ِل َيا ى َ ِ َ
إٔىَائْ أَك ِ َي َب ٔم ًِ ا ِل َي ٔس
فالص نب دبعا االیلع  ،انب لیضفثیل،دیعسنب اعرم ،رضحت انب رمع ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہہک مہ اکی وحض ےک رقبی ےس
زگرے وت مہ اس ںیم ہنم اگل رک ےنیپ ےگل۔ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہنم اگل رک تم ویپ۔ اہتبل اہھت دوھ رک
اہوھتںےسویپویکہکناہھتےسزایدہاپزیکہربنتوکیئںیہن۔
رافی  :فالصنبدبعااالیلع،انبلیضفثیل،دیعسنباعرم،رضحتانبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیمابؿ(اسیق)آرخںیمےئپ

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
زیمابؿ(اسیق)آرخںیمےئپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 315

راوی  :احنسبً ًبسہ ،سویس ،سٌيس ،حنازبً زیس ،ثابت بيانیً ،بساهَّلل بً رباح ،حرضت ابوٗتازہ رضي اهَّلل ًيہ

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب َس َة َو ُس َویِ ُس بِ ًُ َس ٌٔي ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ا ِلب ُ َيان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ َربَا ٕح ًَ ًِ أَبٔی
ش ّبا
آَص ُِه ُ ِ
َٗ َتا َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َساقٔی ا ِل َ٘ ِوو ٔ ٔ ُ
ادمحنبدبعہ،وسدی،دیعس،امحدنبزدی،اثتبانبین،دبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوقؾوکالپےنفاالوخدبسےسآرخںیمےئپ(ہیادبےہفابجںیہن)
رافی  :ادمحنبدبعہ،وسدی،دیعس،امحدنبزدی،اثتبانبین،دبعاہللنبرابح،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہشیشےکربنتںیمانیپ
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ہشیشےکربنتںیمانیپ

جلس  :جلس سوو

حسیث 316

راوی  :احنسبً سياٌ  ،زیسبً حباب  ،ميسل بً ًلی ،محنسبً اسح ،ٙزہزیً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل حرضت ابً ًباض
رضي اهَّلل ًيہنا

اب َح َّسثَ َيا َم ِي َس ُل بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ

ْش ُب ٓ ٔيطٔ
اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ک َ َ
اٌ ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َس ْح ٔم ًِ َٗ َوار َٔیز َي ِ َ
ادمحنبانسؿ،زدینبةحب،دنمؽنبیلع،دمحمنبااحسؼ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللرضحتانبابعسریضاہللامہنعایبؿرفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسہشیشاکایپہلاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسںیمےتیپےھت۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،زدینبةحب،دنمؽنبیلع،دمحمنبا،قح،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللرضحتانبابعسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اہللےنوجامیبرییھبااتریاساکالعجیھبانزؽرفامای
ابب  :بطاکایبؿ
اہللےنوجامیبرییھبااتریاساکالعجیھبانزؽرفامای

جلس  :جلس سوو

حسیث 317

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زیازبً ًَلٗہ ،حرضت اسامہ بً شیک

ش ٕ
یک
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوصٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ زٔ َیاز ٔبِ ًٔ ً ََٔل َٗ َة ًَ ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
رح ْد فٔی ََ ٛذا َٓ َ٘ا َل َل ُض ِه ً َٔبا َز اهَّللٔ
اب َي ِشأَلُ َ
رع َ
رح ْد فٔی ََ ٛذا أَ ًَ َل ِي َيا َ َ
وٌ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ًَ َل ِي َيا َ َ
َٗا َل َطض ٔ ِس ُت اْلِ ِ َ
َو َؿ ٍَ اهَّللُ ا ِل َ َ َّ
رح َد َٓ َ٘الُوا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َص ِل ًَ َل ِي َيا ُج َي ْاح أَ ٌِ َلَ
رع ٔ
ق أَخٔيطٔ َط ِيئّا ٓ ََذا َک َّال ٔذی َ ٔ
ْح َد إَٔل َم ًِ ا ِٗت َ َر َق ٔم ًِ ٔ ِ

ائ إ ٔ ََّل َو َؿ ٍَ َم ٌَ ُط ٔطٔ ّ
ى َ َت َسا َوی َٗا َل َت َسا َو ِوا ً َٔبا َز اهَّللٔ َٓإ ٔ ٌَّ اهَّللَ ُس ِب َحاى َ ُط ل َِه َي َـ ٍِ َز ّ
َائ إ ٔ ََّل ا ِل َض َز َو َٗالُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َما َخيِرُ
َما أ ُ ًِ ٔل َي ا ِل ٌَ ِب ُس َٗا َل ُخلُ َْ ٙح َش ًْ

اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زایدنبالعہق،رضحتااسہمنبرشکیرفامےتںیہ۔ںیمےنداھکیداہیتفاےل
یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسوپ ھرےہ ںیہہکاس ابت ںیمیھبںیمہانگہوہاگ ؟ اسابت ںیم یھب ںیمہانگہ وہاگ؟آپ یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای اہلل ےک دنبف! اہلل اعتٰیل ےن یسک ابت ںیم انگہ ںیہن رھک اہتبل اےنپ اھبیئ یک آربفرسیی انگہ ےہ۔ رھپ
ےنہکےگلارگمہالعجہنرکںیوتںیمہانگہوہاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللےکدنبف!العجایکرکفویکہکناہللاپکےن
سباھےپےکالعفہوجیھب امیبریدیپایکاساکالعجیھبدیپارفامای۔ےنہکےگلاےاہللےکروسؽ!دنبےوکبسےسایھچزیچایکاطع
یکیئگ؟رفامایوخشیقلخ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،زایدنبالعہق،رضحتااسہمنبرشکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اہللےنوجامیبرییھبااتریاساکالعجیھبانزؽرفامای

جلس  :جلس سوو

حسیث 318

راوی  :محنسبً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،ابی خزامہ ،حرضت ابوخزامہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأَىَا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی خٔزَا َم َة ًَ ًِ أَبٔی خٔزَا َم َة َٗا َل ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ

يضا صَ ِل َتزُ ُّز ٔم ًِ َٗ َسرٔ اهَّللٔ َط ِيئّا َٗا َل ه ٔ َی ٔم ًِ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َرأَیِ َت أَ ِزؤیَ ّة ى َ َت َسا َوی ب ٔ َضا َو ُرقّی َن ِشت َ ِرقٔی ب ٔ َضا َوتُ ّقی ى َ َّت٘ ٔ َ

َٗ َسرٔ اهَّللٔ
دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبزخاہم،رضحتاوبزخاہمرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایک
ایگ ہک نج دفاؤں ےس مہ العج رکےت ںیہ افر وج م مہ ڑپےتھ ںیہ افر وج رپزیہ (افر اچبؤ یک دتریبںی  ،افحتظ فدافع اک اسامؿ) مہ
ا رایررکےتںیہ،ئاتےیئہیاہللیکدقتریوک اؽ ےتکںیہ؟رفامایہیوخداہللیکدقتریاکہصحںیہ۔

رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،ایبزخاہم،رضحتاوبزخاہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اہللےنوجامیبرییھبااتریاساکالعجیھبانزؽرفامای

جلس  :جلس سوو

حسیث 319

راوی  :محنسبً بظارً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياًٌ ،لاء بً سائب ،ابی ًبسالزحنً ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي
اهَّلل ًيہ

ئ بِ ًٔ َّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ أَبٔی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
ٔی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ائ إ ٔ ََّل أَىِزَ َل َل ُط َز َو ّ
ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما أَىِزَ َل اهَّللُ َز ّ
ائ
دمحمنب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،اطعء نب اسبئ ،ایب دبعارلنمح ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت
ںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللاعتٰیلےنوجیھبامیبریااتریاسیکدفایھب(رضفر)ااتری۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،ایبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اہللےنوجامیبرییھبااتریاساکالعجیھبانزؽرفامای

جلس  :جلس سوو

حسیث 320

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابزاہيه بً سٌيس ،جوہزی ،ابواحنسً ،نز بً سٌيسبً ابی حشينً ،لاء ،حرضت ابوہزیزہ رضي

اهَّلل ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ أَبٔی حُ َشي ِ ٕن
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ائ إ ٔ ََّل أَىِزَ َل َل ُط ٔطٔ ّ
َح َّسثَ َيا ًَ َلائْ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما أَىِزَ َل اهَّللُ َز ّ
َائ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اربامیہ نب دیعس ،وجرہی ،اوبادمح ،رمع نب دیعسنب ایب نیسح ،اطعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللاعتٰیلےنوجیھبامیبریااتریاسیکافشء(دفایھبرضفرانزؽرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اربامیہنبدیعس،وجرہی،اوبادمح،رمعنبدیعسنبایبنیسح،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امیبریکتعیبطیسکزیچوکاچےہوت(یتحادقملفر)ایہمرکدینیاچےیہ
ابب  :بطاکایبؿ
امیبریکتعیبطیسکزیچوکاچےہوت(یتحادقملفر)ایہمرکدینیاچےیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 321

راوی  :حشً بً ًلی خَلل ،ػٔواٌ بً ہييرہ ،ابومٜينً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض

ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َد ََّل ُل َح َّسثَ َيا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ص َُبي ِ َر َة َح َّسثَ َيا أَبُو َمٜٔي ٕن ًَ ًِ ً ِ ٔ
اٌ ً ٔ ِي َس ُظ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَا َز َر ُج َّل َٓ َ٘ا َل َل ُط َما َت ِظ َتهٔی َٓ َ٘ا َل أَ ِط َتهٔی ُخ ِبزَ بُزٓ ٕ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ک َ َ
ُخ ِبز ُبُزٓ ٕ َٓ ِل َي ِب ٌَ ِث إیٔ َی أَخٔيطٔ ث ُ َّه َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ا ِط َت َهی َمز ٔ ُ
یف أَ َح ٔس ُِ ٛه َط ِيئّا َٓ ِل ُي ِلٌ ِٔنطُ

نسح نب یلع الخؽ ،وفصاؿ نب ہتیرہ ،اوبنیکم ،رکعہم ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صخش یک
ایعدتےکےیلرشتفیےلےئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچسکزیچوکتعیبطاچیتہےہ؟ےنہکاگلدنگؾیکرفیٹاھکےن
وک دؽ اچہ راہ ےہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای سج ےکاپس دنگؾیک رفیٹ وہفہ اےنپ (اس) اھبیئ ےک اپس جیھب دے۔ رھپ

رفامایرمضیوکسجزیچیکوخاشہوہ،الھکدایرکف(االہیہکفہزیچاسےکےیلرضموہ)
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،وفصاؿنبہتیرہ،اوبنیکم،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
امیبریکتعیبطیسکزیچوکاچےہوت(یتحادقملفر)ایہمرکدینیاچےیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 322

ابویحٌي حنانی ،اًنع ،یزیسرٗاشي ،حرضت اىص
راوی  :سٔياٌ بً وٛيٍ،
ٰ

َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ َوٕ ٔ ٛ
یس ال َّز َٗا ٔش ِّي ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َز َخ َل ال َّي ٔي ُّي
يٍ َح َّسثَ َيا أَبُو َی ِحٌَي ا ِل ٔح َّنان ٔ ُّی ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َیز ٔ َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َمز ٔ ٕ
یف َي ٌُوزُ ُظ َٗا َل أَ َت ِظ َتهٔی َط ِيئّا َٗا َل أَ ِط َتهٔی ٌَِ ٛکّا َٗا َل َن ٌَ ِه ٓ ََل َلبُوا َل ُط
ایفس ؿ نب فعیک ،اوبٰییحی امحین ،اشمع ،سیدیراقیش ،رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی امیبر ےک اپس
ایعدتےکےیلرشتفیےلےئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنوپاھچسکزیچوکدؽاچہراہےہ؟ےنہکاگلکغک(اکیمسقیکرفیٹ
امنزیچےسجافریسںیم اککافراردفںیمکیکےتہکںیہ) اھکےنوکیجاچہراہےہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایکیھٹےہرھپ
اسےکےیلکیکوگنماای۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،اوبٰییحیامحین،اشمع،سیدیراقیش،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپزیہاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ

رپزیہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 323

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یوىص بً محنسٓ ،ليح بً سلامیٌ ،ایوب بً ًبسالزحنً بً ًبساهَّلل بً ابی ػٌؼٌہ ،محنس بً
بظار ،ابوًامز ،ابوزاؤزٓ ،ليح بً سلامیٌ ،ایوب بً ًبساهَّلل بً ًبسالزحنً  ،يٌ٘وب بً ابی يٌ٘وب ،حرضت او ميذر بيت
ٗيص انؼاریہ رضي اهَّلل ًيہا

وب بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ُٓل َِيحُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ أَ ُّی َ
وب بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
بِ ًٔ أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕ َوأَبُو َزا ُو َز َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُٓل َِيحُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ أَ ُّی َ

وب بِ ًٔ أَبٔی َي ٌِ ُ٘و َب ًَ ًِ أ ُ ِّو ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ب ٔ ِيتٔ َٗ ِي ٕص اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة َٗال َِت َز َخ َل ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ َي ٌِ ُ٘ َ
ل
اٌ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیأِک ُ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َم ٌَطُ ًَل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی كَالٔبٕ َو ًَل ٔ ٌّی ىَاٗ ٔ ْط ٔم ًِ َم َزقٕ َو َل َيا َز َوایٔی ُم ٌَ َّل َ٘ ْة َوک َ َ
ک ىَاٗ ٔ ْط َٗال َِت ٓ ََؼ َي ٌِ ُت لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ٔم ِي َضا َٓت َ َيا َو َل ًَل ٔ ٌّی ل ٔ َيأِک ُ َل َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ِط یَا ًَل ٔ ُّی إٔى َّ َ
ک
َو َس َّل َه ٔس ِل ّ٘ا َو َطٌٔي ّرا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا ًَل ٔ ُّی ٔم ًِ َص َذا َٓأ َ ٔػ ِب َٓإٔى َّ ُط أَ ِن َٔ ٍُ َل َ
فلب
فلب
اوبرکبنبایبہبیش،ویسننب دمحم ،حنبامیلسؿ،اویبنبدبعارلنمحنبدبعاہللنبایبطعصغہ،دمحمنباشبر،اوباعرم،اوبداؤد ،ح
نبامیلسؿ،اویبنبدبعاہللنبدبعارلنمح،وقعیبنبایبوقعیب،رضحتاؾ،رذرتنب،سیااصنرہیریضاہللاہنعرفامیتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترضحتیلعنبایباطبلےھت
وج ایھب امیبری ےس تحص ایب وہےئ یہ ےھت افر امہرے اہں وجھکر ےک وخےش کٹل رےہ ےھت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ
(وخوشں)ےس انفؽرفامرےہےھت۔رضحتیلعریضاہللےنیھباھکےنےکےیلایلوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییلعرک
اجؤ۔ مت ایھب وت دنترتس وہےئ (فعض ےہ ،اس ےیل دعمہ مضہ ہن رکےکس اگ) رفامےت ںیہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ےیلدنقچرافروجایترےیکوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےیلع!ہیول،اسےسںیہمتزایدہافدئہوہاگ۔
فلب
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،ویسن نب دمحم ،ح نب امیلسؿ ،اویب نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب طعصغہ ،دمحم نب اشبر ،اوباعرم،
فلب
اوبداؤد ،حنبامیلسؿ،اویبنبدبعاہللنبدبعارلنمح،وقعیبنبایبوقعیب،رضحتاؾ،رذرتنب،سیااصنرہیریضاہللاہنع

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

ابب  :بطاکایبؿ
رپزیہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 324

موسي بً اسناًيل ،ابً مبارکً ،بسالحنيس بً ػيفی حرضت ػہيب
راوی ً :بسالزحنً بً ًبسالوہابٰ ،

وسي بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ َػ ِيف ٕٓٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َو َّص ٔ
اب َٗا َل َح َّسث َ َيا ُم َ
ٔم ًِ َو َل ٔس ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ُػ َض ِيبٕ َٗا َل َٗسٔ ِم ُت ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوبَي ِ َن َی َسیِطٔ ُخ ِبزْ َو َت ِن ْز َٓ َ٘ا َل
ک َر َم ْس
ل َت ِن ّزا َوب ٔ َ
ل ٔم ًِ ال َّت ِنز ٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتأِک ُ ُ
ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ا ِز ٌُ َٓک ُ ِل َٓأ َ َخ ِذ ُت آک ُ ُ
َی َٓت ََب َّش َه َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َٗا َل َٓ ُ٘ل ُِت إنِّٔی أَ ِم ُـ ُّ ٔم ًِ ىَاح َٔي ٕة أ ُ ِ َ
دبعارلنمح نب دبعاولاہب ،ومٰیس نب اامسلیع ،انب کرارک ،دبعابدیمح نب یفیص رضحت بیہص رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہللہیلع
فآہلفملسیکدختمںیماحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمرفیٹافروھچارےےھت۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای رقبی وہ اجؤ افر اھکؤ۔ ںیم وھچارے اھکےن اگل وت یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وھچارے اھک رےہ وہ احالہکن اہمتری
آا ھ دھک ریہ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ںیم دفرسی رطػ ےس ابچ راہ وہں (وج آا ھ دھک ریہ ےہ اس رطػ ےس ںیہن ابچ راہ) اس
ے
(فیطلوجاب)رپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرکسمادی۔
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاولاہب،ومٰیسنباامسلیع،انبکرارک،دبعابدیمحنبیفیصرضحتبیہص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیوکاھکےنرپوبجمرہنرکف

ابب  :بطاکایبؿ
رمضیوکاھکےنرپوبجمرہنرکف

جلس  :جلس سوو

حسیث 325

موسي بً ًلی بً رباح ،حرضت ً٘بہ بً ًامز جہىي رضي اهَّلل
راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،برک بً یوىص بً بٜيرٰ ،
ًيہ

وسي بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َربَا ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ
رک بِ ًُ یُوى َُص بِ ًٔ ب ُ َٜي ِر ٕ ًَ ًِ ُم َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
َّ
رکصُوا َمزِ َؿا ُِ ٛه ًَل َی َّ
اب َٓإ ٔ ٌَّ اهَّللَ یُ ِلٌ ُٔن ُض ِه
ًَا ٔمز ٕا ِل ُح َضىٔ ِّي َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل تُ ِ ٔ
الْش ٔ
الل ٌَاو ٔ َو َ
َو َي ِش٘ٔيض ٔ ِه
دمحمنب دبعاہلل نب ریمن ،رکب نب ویسن نب ریکب ،ومٰیس نب یلع نب رابح ،رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےنپ رموضیں وک اھکےن ےنیپ رپ (زربدیتس) وبجمر ہن ایک رکف ویکہکن اہلل اعتٰیل اؿ وک
الھکےتالپےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،رکبنبویسننبریکب،ومٰیسنبیلعنبرابح،رضحتہبقعنباعرمینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہریہاکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
رہریہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 326

راوی  :ابزاہيه بً سٌيس جوہزی ،اسناًيل بً ًليہ ،محنسبً سائب ،بزٛہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل

ًيہا

ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َّ
الشائ ٔٔب بِ ًٔ بَ َز ََ ٛة ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
اٌ َي ُ٘و ُل إٔى َّ ُط َلي َ ِرتُو ُٓ َؤا َز
ک أَ َم َز بٔا ِل َح َشا ٔ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ َخ َذ أَصِ َل ُط ا ِل َو ًِ ُ
ئ َٗال َِت َوک َ َ
َٗال َِت ک َ َ
رسو ًَ ًِ ُٓ َؤاز ٔ َّ
ئ
ا ِل َحز ٔ ٔ
رسو إ ٔ ِح َسا ُ ًَّٛا ِل َو َس َذ ًَ ًِ َو ِجض ٔ َضا بٔا ِل َنا ٔ
الش٘ ٔ ٔيه ََ ٛنا َت ِ ُ
یً َو َي ِ ُ
اربامیہنبدیعسوجرہی،اامسلیعنبہیلع،دمحمنباسبئ،ربہک،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکالہاخہنوکبجاخبروہاتوت رہریہایتررکےناکمکح رفامےت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایرکےتےھت
ہکرہریہنیگمغےکدؽوکوقتتید۔اتےہ افرامیبرےکدؽ ےسرپاشیینوکزالئرکد۔ات ےہےسیجمتںیمےسوکیئاپین لمےکاےنپہرہہ
ےسلیمدفررکاتےہ۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،اامسلیعنبہیلع،دمحمنباسبئ،ربہک،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رہریہاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 327

راوی ً :لی بً ابی خؼيب ،وٛيٍ ،اینً بً ىابلْ ،قیع ،سيسہ ًائظہ

َ
َ
َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ أَبٔی ا ِل َد ٔؼ ٔ َ
ْقیِ ٕع يُ َ٘ا َل ل ََضا ک ُ ِل ُث ْه ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
يب َح َّسث َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أیِ َن ًَ بِ ًٔ ىَاب ٔ ٕل ًَ ًِ ا ِم َزأة ٕ ٔم ًِ ُ َ
ُّ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َِيِ ُٜه بٔا ِل َبِ ٔ
ٔيف ال َّيآ ٔ ٍٔ ال َّت ِلبٔي َي ٔة َي ٌِىٔي ا ِل َح َشا َئ َٗا َل ِت َوک َ َ
َّ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ِ
وت
َرٓ َِيطٔ َي ٌِىٔي َیب ِ َرأ ُأَ ِو یَ ُن ُ
اط َتکَی أَ َح ْس ٔم ًِ أَ ِصلٔطٔ ل َِه َتزَ ِل ا ِلب ُ ِر َم ُة ًَل َی ال َّيارٔ َحًي َی ِي َته ٔ َی أَ َح ُس َ َ
یلعنبایببیصخ،فعیک،انمینبانلب،رقشی،دیسہاعہشئرفامیتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمترہریہاامعتسؽایکرکف

وجتعیبط وکدنسپںیہننکیلدیفمےہ۔رفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالہاخہنںیمےسبجوکیئامیبرڑپاتوتڈنہای
آگےساگلہنوہیت۔(رہفتقرہریہایترراتہ)اہیںکتہکفہامیبردنترتسوہاجےئ۔
رافی  :یلعنبایببیصخ،فعیک،انمینبانلب،رقشی،دیسہاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولکیجناکایبؿ
ابب  :بطاکایبؿ
ولکیجناکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 328

راوی  :محنسبً رمح ،محنس بً حارث ،ليث بً سٌسً٘ ،يل ،ابً طہاب ،ابوسلنہ بً ًبسالزحنً ،سٌيسبً مشيب،
حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رصیَّا ٌٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َّ
اب أَ ِخب َ َرنٔی
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ا ِلنٔ ِ ٔ
أَبُو َسل ََن َة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َو َسٌٔي ُس بِ ًُ ا ِل ُن َشي َّٔب أَ ٌَّ أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َرص َُنا أَىَّطُ َسنٔ ٍَ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل
ئ ٔطٔ ّ
الش ُاو ا ِل َن ِو ُت َوا ِل َح َّب ُة َّ
الش َاو َو َّ
َائ ٔم ًِ کُلِّ َزا ٕئ إ ٔ ََّل َّ
إ ٔ ٌَّ فٔی ا ِل َح َّبةٔ َّ
الش ِو َزا ُئ ُّ
الش ِو َزا ٔ
الظوىٔيز ُ

دمحمنب رحم ،دمحم نب احرث ،ثیل نب دعس ،لیقع ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دیعسنب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ولکیجن ںیم ومت ےک العفہ رہ رمض اک
العجےہ۔
رافی  :دمحمنب رحم ،دمحم نب احرث ،ثیل نب دعس ،لیقع ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دیعسنب بیسم ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :بطاکایبؿ
ولکیجناکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 329

یحٌي بً خلٕ ،ابوًاػهً ،ثناٌ بً ًبسالنلک ،ساله بً حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوسلنہ ٰ

اٌ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َسال ٔ َه بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ یُ َح ِّس ُث
َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة َی ِحٌَي بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسث َ َيا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
ئ َٓإ ٔ ٌَّ ٓ َٔيضا ٔطٔ ّ
ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ًَل َِيِ ُٜه ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِل َح َّبةٔ َّ
ئ إ ٔ ََّل
َائ ٔم ًِ کُلِّ َزا ٕ
الش ِو َزا ٔ

َّ
الش َاو
اوبہملس ٰییحی نب فلخ ،اوباعمص ،امثعؿ نب دبعاکلمل ،اسمل نب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتولکیجناامتہؾےساامعتسؽایکرکفویکہکناسںیمومتےکالعفہرہامیبریےسافشءےہ۔
رافی  :اوبہملسٰییحینبفلخ،اوباعمص،امثعؿنبدبعاکلمل،اسملنبرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ولکیجناکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 330

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بيساهَّلل  ،ارسائيل ميؼور ،حرضت خالس بً سٌس

َ
َ ِج َيا َو َم ٌَ َيا َُال ٔ ُب
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رسائ ٔي ُ
ل ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل َ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ أَى ِ َبأىَا إ ٔ ِ َ

ٔيَ ٙو َٗا َل َل َيا ًَ َل ِيِ ُٜه ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِل َح َّب ٔة َّ
ئ
الش ِو َزا ٔ
یٔ َ٘ َٓ ٙس ِم َيا ا ِل َنسٔی َي َة َوص َُو َمز ٔ ْیف ٓ ٌََا َز ُظ ابِ ًُ أَبٔی ًَت ٕ
الَط ٔ
بِ ًُ أَبِ َح َز ٓ ََنز ٔ َق فٔی َّ ٔ
َطا ٔ
ت َزیِ ٕت فٔی َص َذا ا ِل َحاى ٔ ٔب َوفٔی َص َذا ا ِل َحاى ٔ ٔب َٓإ ٔ ٌَّ ًَائٔظَ َة
َٓد ُُذوا ٔم ِي َضا َخ ِن ّشا أَ ِو َس ِب ٌّا ٓ ِ
َاس َح ُ٘وصَا ث ُ َّه اٗ ُ ُ
َِطوصَا فٔی أَ ِن ٔٔطٔ بٔ َ٘ َ َ
َح َّسثَ ِت ُض ِه أَى َّ َضا َسنٔ ٌَ ِت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ َص ٔذظ ٔا ِل َح َّب َة َّ
وٌ
الش ِو َزا َئ ٔطَٔائْ ٔم ًِ کُلِّ َزا ٕئ إ ٔ ََّل أَ ٌِ یََ ُٜ
الش ُاو ُٗل ُِت َو َما َّ
َّ
الش ُاو َٗا َل ا ِل َن ِو ُت
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبع اہلل  ،ارسالیئ وصنمر ،رضحت اخدل نب دعس رفامےت ںیہ ہک مہ رفس ںیم ےلکن۔ امہرے اسھت اغبل نب ربج
ےھت۔راہتسںیمہیامیبروہےئگ۔رھپمہدمہنآےئ۔اسفتقہیامیبریہےھت۔انبایبقیتعےنایکنایعدتیکافرںیمہےنہکےگلہک
ولکیجن ےک اپچن است داےن ےل رک وسیپ رھپ زوتیؿ ےک لیت ںیم الم رک اےکن دفونں ونھتنں ںیم دنچ رطقے اکپٹ۔ دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیل اہنع ےن اںیہن ئات دای ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک ولکیجن ںیم ومت ےک العفہ رہ امیبری اک
العجےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہلل،ارسالیئوصنمر،رضحتاخدلنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشاکایبؿ۔
ابب  :بطاکایبؿ
دہشاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 331

راوی  :محنوزبً خساغ ،سٌيسزَکیا ْقشي ،زبير بً سٌيس ہاطیمً ،بسالحنيسبً ساله ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َّ َ
یم ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ خ َٔسا ٕ
غ َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َز َ ٔ
َکیَّا َئ ا ِل ُ َ
ْقش ُّٔي َحسث َيا الزُّبَيِرُ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َضا ٔط ٔ ُّ

َسال ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َلٌ َٔ ٙا ِل ٌَ َش َل ثَ ََل َث ُ ََس َوا ٕ
ٔيه
ت ک ُ َّل َط ِضز ٕل َِه ي ُٔؼ ِب ُط ًَو ْ
ئ
ٔم ًِ ا ِل َب ََل ٔ
ومحمدنب دخاش ،دیعسزرکای رقیش ،زریب نب دیعساہیمش ،دبعابدیمحنب اسمل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجرہامہنیترفزحبصوکدہشاچٹےلاےسوکیئسبیآتفہنآےئیگ۔
رافی  :ومحمدنبدخاش،دیعسزرکایرقیش،زریبنبدیعساہیمش،دبعابدیمحنباسمل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دہشاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 332

راوی  :ابوبْشبرک بً خلًٕ ،نز بً سہل ،ابوحنزہ ًلار ،حشً ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ار ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسث َ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ َس ِض ٕل َح َّسثَ َيا أَبُو َح ِنزَ َة ا ِل ٌَ َّل ُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِْشٕ بَ ِ ُ
َ
َی
أُصِس َٔی لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ َش ْل َٓ َ٘ َش َه بَ ِي َي َيا لُ ٌِ َ٘ ّة لُ ٌِ َ٘ ّة َٓأ َخ ِذ ُت لُ ٌِ ًَ٘ٔي ث ُ َّه ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ِز َزازُ أ ُ ِ َ

َٗا َل َن ٌَ ِه

اوبرشبرکبنبفلخ،رمعنبلہس،اوبزمحہاطعر،نسح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس وک دہش دہہی ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچس ے ےک ےئل وھتڑا وھتڑا اس مہ ںیم میسقت رفامای۔ ںیم ےن اانپ ہصح ایل رھپ
رعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیمزمدیےلولں؟رفامایکیھٹےہےلول۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،رمعنبلہس،اوبزمحہاطعر،نسح،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دہشاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 333

راوی ً :لی بً سلنہ ،زیسبً حياب ،سٔياٌ ،ابی اسح ،ٙابی اَلحوؾ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ؾ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل
اب َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسث َ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َِيِ ُٜه ب ٔ ِّ
ْقآ ٌٔ
الظَٔائَي ِ ٔن ا ِل ٌَ َش ٔل َوا ِل ُ ِ
یلعنبہملس،زدینبایحب،ایفسؿ،ایبااحسؼ،ایباالوحص،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےنپافرپدفافشؤںوکالزؾرکول۔دہشافررقآؿ۔
رافی  :یلعنبہملس،زدینبایحب،ایفسؿ،ایبا،قح،ایباالوحص،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ک
ب
ھن
یافروجعہوجھکراکایبؿ۔
ابب  :بطاکایبؿ
ک
ھنبیافروجعہوجھکراکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 334

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،اسبان بً محنس ،اًنع ،جٌرف بً ایاض ،طہز بً حوطب ،حرضت ابوسٌيس اور جابز
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ
رف بِ ًٔ إ ٔ َیا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا أَ ِس َب ُان بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َو َجابٔز َٕٗاَلَ َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِلِ َٜنأَةُ ٔم ًِ ا ِل َن ًِّ َو َما ُؤ َصا ٔطَٔائْ لٔل ٌَِي ِ ٔن َوا ِل ٌَ ِح َوةُ ٔم ًِ
ا ِل َح َّي ٔة َوه ٔ َی ٔطَٔائْ ٔم ًِ ا ِلح ٔ َّي ٔة َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ال َّز ِّٗيَّا ٌٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِشل ََن َة بِ ًٔ
رض َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط
رف بِ ًٔ إ ٔ َیا ٕ
صٔظَ او ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
ض ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اابسط نبدمحم،اشمع،رفعجنباایس،رہشنبوحبش،رضحتاوبدیعسافراجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ک
ب
ھن
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ی نم ےہ افر ااکس اپین آا ھ ےئلیک افش ےہ افر وجعہ تنج اک لھپ ےہ افر اس
ںیمونجؿےسیھبافشءےہ۔دفرسیدنسےسرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اابسطنبدمحم،اشمع،رفعجنباایس،رہشنبوحبش،رضحتاوبدیعسافراجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ک
ھنبیافروجعہوجھکراکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 335

راوی  :محنسبً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بسالنلک بً ًنيرً ،نزو بً رحیث ،حرضت سٌيس بً زیس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
ٔيس
رحیِ ٕث َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َسٌ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأىَا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًُ َني ِر ٕ َسنٔ ٍَ ًَ ِن َزو بِ ًَ ُ َ
بِ ًَ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ نُٔ َِي ٕل یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ ا ِلِ َٜنأ َ َة ٔم ًِ ا ِل َن ًِّ َّال ٔذی أَىِزَ َل اهَّللُ ًَل َی بَىٔي
رسائ ٔي َل َو َما ُؤ َصا ٔطَٔا ُئ ا ِل ٌَي ِ ٔن
إٔ ِ َ
دمحمنب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،دبعاکلمل نب ریمع ،رمعف نب رحثی ،رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
ک
فآہلفملس ےس رفاتیایبؿ رکےت ںیہہک ھنبی اس نم یک رطح ےہ وج اہلل اعتیل ےن ینب ارسالیئ ےئلیک انزؽ رفامای افر ااکساپین آا ھ

ےکےئلافشءےہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،دبعاکلملنبریمع،رمعفنبرحثی،رضحتدیعسنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ک
ھنبیافروجعہوجھکراکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 336

راوی  :محنسبً بظار ،ابوًبسالؼنس ،مَطالورا ،ٚطہز بً حوطب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َط ا ِل َو َّر ُاَ ًِ ًَ ٚط ِضز ٔ بِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َُّ ٛيا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ ِب ٔس الؼَّ َن ٔس َح َّسثَ َيا َم َ ْ
یم ا ِل َحس ُ
ٔیث إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ
َکىَا ا ِل َِ ٜنأ َ َة َٓ َ٘الُوا صُ َو ُج َسر ُّٔی اْلِ َ ِر ٔ
ى َ َت َح َّس ُث ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََذ َ ِ
ق َٓيُ ٔ َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ا ِلِ َٜنأَةُ ٔم ًِ ا ِل َن ًِّ َوا ِل ٌَ ِح َوةُ ٔم ًِ ا ِل َح َّيةٔ َوه ٔ َی ٔطَٔائْ ٔم ًِ َّ
الش ِّه
دمحمنباشبر،اوبدبعادمصل،رطماولراؼ،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلع
ک
فآہلفملس ےک اپس ابںیت رک رےہ ےھت ہک ھنبی اک ذرک آای وت ولوگں ےن اہک ہی زنیم یک کچیچ ےہ۔ بج روسؽ اہللیلص اہلل ہیلع فآہل
ک
ب
ھن
فملسکتابتیئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ینمےہافروجعہتنجےسآیئےہافرزرہےسیھبافشدہ یےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبدبعادمصل،رطماولراؼ،رہشنبوحبش،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ک
ھنبیافروجعہوجھکراکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 337

راوی  :محنسبً بظارً ،بسالزحنً بً مہسی ،مظنٌل بً ایاض مزنیً ،نزو بً سليه ،حرضت رآٍ بً ًنزو مزنی رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ض ا ِل ُنزَن ٔ ُّی َح َّسثَىٔي ًَ ِنزُو بِ ًُ ُسل َِي ٕه َٗا َل
ٔی َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ِظ َنٌ ُّٔل بِ ًُ إ ٔ َیا ٕ
ُخ ُة ٔم ًِ ا ِل َح َّي ٔة َٗا َل
َسنٔ ٌِ ُت َرآ ٔ ٍَ بِ ًَ ًَ ِنز ٕو ا ِل ُنزَن ٔ َّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ا ِل ٌَ ِح َو ُة َوالؼَّ ِ َ
ُخ َة ٔم ًِ ٓ ٔيطٔ
ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ َحٔٔوِ ُت الؼَّ ِ َ
مس
دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی ،مغلنباایسزمین،رمعفنبمیلس،رضحتراعفنبرمعفزمینریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےت
ںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجعہافر(تیبادقملساک) ہرہتنجےسںیہ۔
مس
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی ،مغلنباایسزمین،رمعفنبمیلس،رضحتراعفنبرمعفزمینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انسافرونستاکایبؿ۔
ابب  :بطاکایبؿ
انسافرونستاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 338

راوی  :ابزاہيه بً محنسبً یوسٕ بً رسح َیابیً ،نزو بً برکسٜشکی ،ابزاہيه بً ابی ًبلہ ،حرضت ابوابی بً او رحاو
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف َیاب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ بَ ِرکٕ َّ
الشَ ِٜشک ٔ ُّی َح َّسث َ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ أَبٔی ًَ ِب َل َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ یُو ُس َ
رس ٕح ا ِل ٔ ِ
ٕ بِ ًٔ َ ِ
اٌ َٗ ِس َػلَّی َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل٘ ٔ ِب َل َتي ِ ٔن َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ
رحاو ٕ َوک َ َ
َسنٔ ٌِ ُت أَبَا أُب َ ِّی بِ ًَ أ ُ ِّو َ َ

ت َٓإ ٔ ٌَّ ٓ ٔيض ٔ َنا ٔطٔ ّ
َائ ٔم ًِ کُلِّ َزا ٕئ إ ٔ ََّل َّ
الشى َي َو َّ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ًَل َِيِ ُٜه ب ٔ َّ
الش ُّيو ٔ
الش َاو ٗٔي َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َما

وت ِّ
الش ُاو َٗا َل ا ِل َن ِو ُت َٗا َل ًَ ِن ْزو َٗا َل ابِ ًُ أَبٔی ًَ ِب َل َة َّ
َّ
ل َّال ٔذی َیُٜو ٌُ فٔی زٔ َٗا ٔٚ
الش ُّي ُ
وٌ بَ ِل ص َُو ا ِل ٌَ َش ُ
آَ َ
الظب ٔ ُّت و َٗا َل َ ُ
الش ِن ًٔ َوص َُو َٗ ِو ُل َّ
الش ِن ًُ ب ٔ َّ
ارع ص ُِه َّ
َّ
الش ُّيو ٔ
ُْق َزا
وٌ َج َارص ُِه أَ ٌِ ي َ َّ
الظ ٔ ٔ
ت ََل أَ ِل َص ٓ ٔيض ٔ ِه َوص ُِه یَ ِن َي ٌُ َ
اربامیہ نب دمحمنب ویفس نب رسح رفاییب ،رمعف نب رکبیکسکس ،اربامیہ نب ایب عتلہ ،رضحت اوبایب نب اؾ رحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ںیہنج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دفونں ولبقں یک رطػ امنز ڑپےنھ یک اعسدت یھب احلص ےہ۔ رفامےت ںیہ ہک
ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسہکمتانسافرونستاکاامتہؾرکفاسےئلہکاؿںیماسؾےکالعفہرہامیبری
اک العج ےہ۔ یسک ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ! اسؾ وکیسن امیبری ےہ؟ رفامای ومت۔ رافی دحثی رمعف رفامےت ںیہ ہک انب ایب
عتلہےنرفامای ونستوسایےکاسگوکےتہکںیہ(ہیوخوبشداروہاتےہ)افردفرسےرضحاتےناہکہکونستفہدہشےہوجیھگیک
ل لس
ه
ف ِبه ه ن
وکشمں ںیم وہ افر ایس ےس ےہ اشرع اک وق ُه ْم ا َّ مْ ُن ِ أنل َُّ ُّنو ِ
ي َدا فہ یھگ ںیم دہش ںیم ےلم
ت َ أل َأل ْ َس ِ ْم َف ُ ْم َمْنَع ُو َؿ َج َأر ُ ْم َأ ْؿ ُ َ ََّ
وہےئ اؿ ںیم وکیئ زینہ ںیہن (ڑلایئ ںیہن رکےت ااحتد ےس رےتہ ںیہ) افر فہ اےنپ ڑپفیس وک دوھہک اھکےن ےس رفےتک ںیہ (وخد یھب
دوھہکںیہندےتیافرڑپفیسوکیھبدوھہکںیمآےنںیہندےتی)۔
رافی  :اربامیہنبدمحمنبویفسنبرسحرفاییب،رمعفنبرکبیکسکس،اربامیہنبایبعتلہ،رضحتاوبایبنباؾرحاؾریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزافشءےہ۔
ابب  :بطاکایبؿ
امنزافشءےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 339

راوی  :جٌرف بً مشاَ ،رسی بً مشٜين ،زاؤزبً ًلبہ ،ليث ،محاہس ،حرضت ابوہزیزہ

الرس ُّی بِ ًُ ٔم ِشٜٔي ٕن َح َّسثَ َيا َذ َّوا ُز بِ ًُ ًُل َِب َة ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
رف بِ ًُ ُم َش ٔ ٕ
اَ َح َّسثَ َيا َّ ٔ
َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
َصح ََّز ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََض َّح ِز ُت ٓ ََؼ َّل ِي ُت ث ُ َّه َجل َِش ُت َٓا ِل َتٔ ََت إیٔ َ َّی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ا ٔطَ َٜن ِت

َز ِر ِز ُٗل ُِت َن ٌَ ِه یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ٗ ُِه ٓ ََؼلِّ َٓإ ٔ ٌَّ فٔی الؼَّ ََلة ٔ ٔطٔ ّ
َائ َح َّسثَ َيا أَب ُو ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َ٘ َّلا ٌُ َح َّسث َ َيا إٔبِ َزاص ٔي ُه بِ ًُ َن ِرصٕ

ک بٔا ِلَٔارٔ ٔس َّيةٔ َٗا َل أَبُو
َک ى َ ِح َو ُظ َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ ا ٔط ََ ٜن ِت َز ِر ِز َي ٌِىٔي َت ِظ َتک ٔی بَ ِل َي َ
َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة َح َّسثَ َيا َذ َّوازُ بِ ًُ ًُل َِب َة ٓ ََذ َ َ
َاس َت ٌِ َس ِوا ًَل َِيطٔ
ًَ ِبس اهَّللٔ َح َّس َث بٔطٔ َر ُج ْل ْٔلَصِلٔطٔ ٓ ِ
رفعج نب اسمرف ،رسی نب نیکسم ،داؤدنب علتہ ،ثیل ،اجمدہ ،رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرہپ ںیم
ےلکن۔ںیم یھبالکن افر امنزڑپھ رکھٹیب ایگ۔ یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیرطػ وتمہج وہےئ افررفامایا ِشَِمَ ْت َد ْر ْد (اہمترےٹیپ

ںیمدردےہ؟)ںیم ےنرعضایکیجاہں!اےاہللےکروس ؽ!رفامایاوھٹ!امنزڑپوھاس ےیلہکامنز ںیمافشءےہ۔دفرسیدنس ےس
یہیومضمؿرمفیےہاسےکآرخںیمےہہکاامؾانبامہجریضاہللاعتٰیلہنعےنرفاماییسکرمدےناےنپالہاخہنوکہیدحثیانسیئ
وتفہاسرپوٹٹڑپے۔
رافی  :رفعجنباسمرف،رسینبنیکسم،داؤدنبعلتہ،ثیل،اجمدہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناپکافرثیبخدفاےساممتعن۔
ابب  :بطاکایبؿ
اناپکافرثیبخدفاےساممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 340

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،یوىص بً ابی اسح ،ٙمحاہس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َّ
الش َّه
الس َوا ٔ
ئ ا ِل َدبٔيثٔ َي ٌِىٔي ُّ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ویسننبایبااحسؼ،اجمدہ ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنثیبخدفاینعیزرہےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ویسننبایبا،قح،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اناپکافرثیبخدفاےساممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 341

راوی  :ابوبرک بً طيبہ ،وٛيٍ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ش َب ُس ًّنا َٓ َ٘ َت َل َنٔ َِش ُط َٓ ُض َو َی َت َح َّشا ُظ فٔی ىَارٔ َج َض َّي َه َخال ٔ ّسا ُم َد َّل ّسا ٓ َٔيضا أَبَ ّسا
َو َس َّل َه َم ًِ َ ٔ

اوبرکب نب ہبیش ،فعیک ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایوجزرہیپرکوخدیشکرکےفہہشیمہدفزخںیمیھبزرہاتیپرےہاگافرہشیمہہشیمہدفزخںیمیہرےہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبہبیش،فعیک،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لہسمدفا۔

ابب  :بطاکایبؿ
لہسمدفا۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 342

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ً,بسالحنيسبً جٌرف ،زرًہ بً ًبسالزحنً ،مٌنز تيیم ،حرضت اسناء بيت
ًنيص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف ًَ ًِ ز ُِر ًَ َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ َم ِویّی ل ٔ َن ٌِ َنز ٕ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔيسٔ بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یم ًَ ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ ًُ َن ِي ٕص َٗال َِت َٗا َل یٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َناذَا ُِ ٛيتٔ
یم ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ الت َّ ِي ٔ ِّ
الت َّ ِي ٔ ِّ

اٌ َّ
الظبِرُو ٔ َٗا َل َح ٌّار َج ٌّار ث ُ َّه ا ِس َت ِنظَ ِي ُت ب ٔ َّ
اٌ َط ِي ْئ َي ِظف ٔی ٔم ًِ ا ِل َن ِو ٔ
الشى َي
َت ِش َت ِن ٔظي َن ُٗل ُِت ب ٔ ُّ
ت کَ َ
الشى َي َٓ َ٘ا َل ل َِو ک َ َ
َو َّ
الشى َي ٔطَٔائْ ٔم ًِ ا ِل َن ِو ٔ
ت

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ,دبعابدیمحنب رفعج ،زرہع نب دبعارلنمح ،رمعم یمیت ،رضحت اامسء تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ھجم ےس رفامای مت ایک لہسم اامعتسؽرکیت وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ربشؾ۔ رفامای فہ وت تخس
رگؾوہاتےہ۔رھپںیمانسےسااہسؽےنیلیگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگوکیئزیچومتاکالعجوہیتوتانسوہیت
افرانسوتومتاکیھالعجےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم,دبعابدیمحنبرفعج،زرہعنبدبعارلنمح،رمعمیمیت،رضحتاامسءتنبسیمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلگڑپےنایڈنھگیڑپےناکالعجافردابےنیکاممتعن۔
ابب  :بطاکایبؿ
ےلگڑپےنایڈنھگیڑپےناکالعجافردابےنیکاممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 343

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزیً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل حرضت او ٗيص بيت محؼً
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ًَ ًِ أ ُ ِّو َٗ ِي ٕص ب ٔ ِيتٔ ٔم ِح َؼ ًٕ َٗال َِت َز َخل ُِت بٔابِ ًٕ یٔی ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗ ِس أَ ًِ َل ِ٘ ُت ًَل َِيطٔ ٔم ًِ ا ِل ٌُ ِذ َرة ٔ َٓ َ٘ا َل
َغ ٌَ أَ ِو ََل َز ُ ًَّٛب ٔ َض َذا ا ِلٌ ََٔل ًَٔ ٚل َِيِ ُٜه ب ٔ َض َذا ا ِل ٌُوز ٔا ِلض ٔ ِيس ِّٔی َٓإ ٔ ٌَّ ٓ ٔيطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔي ٕة ي ُِش ٌَ ُم بٔطٔ ٔم ًِ ا ِل ٌُ ِذ َرة ٔ َویُل َُّس
ًَ ََل َو َت ِس َ ِ
بٔطٔ ٔم ًِ ذَا ٔ
اب
رص ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
الرس ٔح ا ِلنٔ ِ ٔ
ت ا ِل َح ِي ٔب َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أ ُ ِّو َٗ ِي ٕص ب ٔ ِيتٔ ٔم ِح َؼ ًٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َي ِحؤظ ٔ َٗا َل یُوى ُُص أَ ًِ َل ِ٘ ُت َي ٌِىٔي ُ ََنز ِ ُت

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحمنب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت اؾ ،سی تنب نصحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت
ںیہ ہک ںیم اےنپ اکی ےٹیب وک ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ۔ اس ےک ےلگ ںیم فرؾ اھت۔ اےئلس
ںیم ےنااکسالگدابرکالعج ایک اھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای متاینپ افالد اک الگ ویکںدابیتوہ؟ وعددنہی اامعتسؽایک رکف۔
اسںیماستامیبرویںےسافشءےہ۔ےلگڑپےوہںوت ایکس وسناردیاجےئافرذاتابنجلںیمہنمںیماگلیئاجےئ۔دفرسی دنس
ےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللرضحتاؾ،سیتنبنصحمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعؼااسنلءاکالعج۔
ابب  :بطاکایبؿ
رعؼااسنلءاکالعج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 344

راوی  :ہظاو بً ًنار ،راطسبً سٌيس بً رملی ،وليسبً مشله ،ہظاو بً حشاٌ ،اىص بً سيریً ،حرضت اىص بً
مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َح َّسثَ َيا أَى َ ُص
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َو َرا ٔط ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ال َّز ِمل ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َح َّش َ
َّ
َّ
رع ٔ ٚال َّي َشا أَ ِل َي ُة َطاة ٕ
بِ ًُ سٔير ٔ َ
یً أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ُ٘و ُل ٔطَٔا ُئ ٔ ِ
َ
ِّی ٙفٔی کُلِّ یَ ِوو ٕ ُجزِئْ
ُْش ُب ًَل َی الز ٔ
رعاب ٔ َّي ٕة تُ َذ ُ
اب ث ُ َّه تُ َحزَّأ ُثَ ََلثَ َة أَ ِجزَا ٕئ ث ُ َّه ي ِ َ
أ َِ

اشہؾ نب امعر ،رادشنب دیعس نب ریلم ،فدیلنب ملسم ،اشہؾ نب اسحؿ ،اسن نب ریسنی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ہیرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وکہی رفامےت
انسرعؼااسنلءاکالعجیلگنجرکبییکرچیب(یکچ)ےہ۔اےسالھگپرکنیتہصحرکےئلاجںیئافررفزاہناکیہصحنم رہنمایپاجےئ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،رادشنبدیعسنبریلم،فدیلنبملسم،اشہؾنباسحؿ،اسننبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمخاکالعج۔
ابب  :بطاکایبؿ
زمخاکالعج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 345

راوی  :ہظاو بً ًنار ،محنس بً ػباح ًبسالٌزیزبً ابی حازو ،حرضت سہل بً سٌس ساًسی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ بِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس

َّ
َّ
َّ
رس ِت َربَاً ٔ َي ُت ُط َوصُ ٔظ َن ِت ا ِلب َ ِي َـ ُة ًَل َی َرأِ ٔسطٔ َٓکَاى َ ِت
الشأًس ِّٔی َٗا َل ُجز ٔ َح َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َی ِو َو أ ُ ُح ٕس َو َُ ٔ ٛ
الس َو ًَ ِي ُط َو ًَلٔی َي ِشُٔ ٜب ًَل َِيطٔ ا ِل َنا َئ بٔا ِلنٔ َح ًِّ َٓ َل َّنا َرأَ ِت َٓاك َٔن ُة أَ ٌَّ ا ِل َنا َئ ََل َیزٔی ُس َّ
ل َّ
الس َو إ ٔ ََّل َٛث ِ َر ّة أَ َخ َذ ِت
َٓاك َٔن ُة َت ِِ ٔش ُ
ٌّ
َ
ک َّ
الس ُو
َاس َت ِن َش َ
رح َٗ ِت َضا َحًَّي إٔذَا َػ َار َر َما ّزا أَ ِلزَ َم ِت ُط ا ِل ُح ِز َح ٓ ِ
ٗ ٔ ِل ٌَ َة َح ٔؼير َٕٓأ ِ َ
اشہؾنبامعر،دمحمنبابصحدبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکگنجادحےکدؿ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیمخ وہےئ افر آپ اک اسےنم اک داتن وٹٹ ایگ افر آپ ےک رس کرارک ںیم وخد سھگ ایگ وت دیسہ
افب ہریضاہللاعتٰیلہنعآپےکدبؿےسوخؿدوھریہںیھتافریلعریضاہللاعتٰیلہنعڈاھؽےساپینڈاؽرےہےھت۔بجافب ہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن داھکی ہک اپین ڈاےنل ےس وخؿ زایدہ لکن راہ ےہ وتوبرےیئ اک اکی ڑکٹاےل رک الجای۔ بج فہ راھک وہایگ وت ایکس
راھکزمخںیمرھبدی۔اسےسوخؿرکایگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصحدبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
زمخاکالعج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 346

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،ابً ابی ٓسیک ًبسالنہينً بً ًباض حرضت سہل بً ساًس ساًسی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض بِ ًٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َّ
الشأًس ِّٔی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َض ِينٔ ًٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٔ
اٌ یُ ِزٗ ٔ ُئ ا ِلک َل َِه ٔم ًِ َو ِجطٔ
أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل إنِّٔی َْلَ ِ ٔ
رع ُٖ َی ِو َو أ ُ ُح ٕس َم ًِ َج َز َح َو ِج َط َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َم ًِ ک َ َ
ل ا ِل َنا َئ فٔی ا ِلنٔ َح ًِّ َوب ٔ َنا زُوو ٔ َی بٔطٔ ا ِلک َ ِل ُه َحًَّي َر َٗأ َ َٗا َل أَ َّما َم ًِ
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َویُ َساؤیطٔ َو َم ًِ َی ِحنٔ ُ
رح َٗ ِت َل ُط ح ٔي َن ل َِه َی ِز َٗأ ِ ٗ ٔ ِل ٌَ َة َح ٔؼير ٕ َخل َٕٙ
اٌ َی ِحنٔ ُ
ل ا ِل َنا َئ فٔی ا ِلنٔ َح ًِّ ٓ ٌََل ٔ ٌّی َوأَ َّما َم ًِ ک َ َ
کَ َ
اٌ یُ َساؤی ا ِلکَل َِه ََٓٔاك َٔن ُة أَ ِ َ

َ َٗأ َا ِلک َ ِل ُه
ٓ ََو َؿ ٌَ ِت َر َما َز ُظ ًَل َِيطٔ َ َ
دبعارلنمح نباربامیہ،انب ایبدفکیدبعانمیہمل نبابعسرضحتلہس نباسدعاسدعیریضاہللاعتٰیلہنع ےن رفامایہک ںیماس
مک بیصن وک اجاتن وہں سج ےن گنج ادح ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکہرہہ اونر زیمخ ایک افر ےھجم ولعمؾ ےہ ہک سک ےن
آپاکزمخدوھےنافرالعجرکےنیکاعسدتاحلصیکافروکؿڈاھؽںیماپینااھٹرکالراہاھتافرآپاکایکالعجایکایگہکوخؿرک
ایگ۔ ڈاھؽ ںیم اپین ااھٹ رک الےنفاےل دیسانیلع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےھت افر زمخ اک العج دیسہ افب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایک۔ بج
وخؿدنبہنوہاوتاوہنںےنوبرےیئاکاکیڑکٹاالجایافرایکسراھکزمخںیمرھکدی۔اسےسوخؿدنبوہایگ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،انبایبدفکیدبعانمیہملنبابعسرضحتلہسنباسدعاسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجبطےسانفاقفوہافرالعجرکے۔
ابب  :بطاکایبؿ
وجبطےسانفاقفوہافرالعجرکے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 347

راوی  :ہظاو بً ًنار ،راطسبً سٌيس رملی ،وليس بً مشله ،ابً جزیخ ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو بً الٌاؾ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َو َرا ٔط ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ال َّز ِمل ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ
ک َٓ ُض َو َؿا ٔم ًْ
ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َت َلب ََّب َول َِه ي ٌُِل َِه ٔم ِيطُ ك ٌّٔب َٗ ِب َل ذَل ٔ َ
اشہؾ نب امعر ،رادشنب دیعس ر یلم ،فدیل نب ملسم ،انب رججی ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج بط ںیم رعمفػ ہن وہ (اباقدعہ بیبط ہن وہ) فہ العج رکے (افر وکیئ اصقنؿ وہ

اجےئ)وتفہ(اصقنؿ)اکاتفاؿادارکے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،رادشنبدیعسریلم،فدیلنبملسم،انبرججی،رضحتدبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذاتابنجلیکدفا۔
ابب  :بطاکایبؿ
ذاتابنجلیکدفا۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 348

راوی ً :بسالزحنً بً ًبسالوہاب ،يٌ٘وب بً اسحً ،ٙبسالزحنً بً مينوٌ  ،حرضت زیسبً ارٗه رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوصَّ ٔ
اب َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
أَ ِر َٗ َه َٗا َل َن ٌَ َت َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ذَا ٔ
ت ا ِل َح ِي ٔب َو ِر ّسا َوٗ ُِش ّلا َو َزیِ ّتا یُ َل ُّس بٔطٔ
دبعارلنمحنبدبعاولاہب،وقعیبنبااحسؼ،دبعارلنمح نبومیمؿ،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنذاتابنجلےئلیکاؿاایشءیکرعتفیرفامیئ۔فرس(زردوخوبشداراھگسےہ)افرطسق(وعددنہی)افر
زوتیؿاکلیتاوکن(لحرکےک)افدایکاجےئ(ہنمںیماگلایاجےئ)۔
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاولاہب،وقعیبنبا،قح،دبعارلنمحنبومیمؿ،رضحتزدینبارمقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

ذاتابنجلیکدفا۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 349

راوی  :ابوكاہزاحنس بً ًنزو بً رسح مرصیً ،بساهَّلل بً وہب ،یوىص ،ابً سنٌاٌ ،ابً طہابً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل بً
ًتبہ ،حرضت او ٗيص بيت محؼً رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ
الرس ٔح ا ِلنٔ ِ ٔ
رص ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا یُوى ُُص َوابِ ًُ َس ِن ٌَ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو كَاصٔز ٕأَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
اب ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة ًَ ًِ أ ُ ِّو َٗ ِي ٕص ب ٔ ِيتٔ ٔم ِح َؼ ًٕ َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ٔط َض ٕ
اٌ فٔی ا ِل َحسٔیثٔ َٓإ ٔ ٌَّ
ًَل َِيِ ُٜه بٔا ِل ٌُوز ٔا ِلض ٔ ِيس ِّٔی َي ٌِىٔي بٔطٔ ا ِلِ ُٜش َت َٓإ ٔ ٌَّ ٓ ٔيطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔي ٕة ٔم ِي َضا ذ ُ
َات ا ِل َح ِي ٔب َٗا َل ابِ ًُ َس ِن ٌَ َ

ٓ ٔيطٔ ٔطٔ ّ
َات ا ِل َح ِي ٔب
َائ ٔم ًِ َس ِب ٌَ ٔة أَ ِز َوا ٕئ ٔم ِي َضا ذ ُ

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رصم ی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اعمسؿ ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت اؾ
،سیتنبنصحمریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایوعددنہیینعی طسقوکاامتہؾ
ےساامعتسؽںیمالؤویکہکناسںیماستامیبرویںےسافشءےہنجںیمےساکیذاتابنجلےہ۔
رافی  :اوباطرہادمح نب رمعف نب رسح رصمی ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،انب اعمسؿ ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع،
رضحتاؾ،سیتنبنصحمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخبراکایبؿ۔
ابب  :بطاکایبؿ
اخبراکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 350

موسي بً ًبيسہً ،ل٘نہ بً مزثس ،حٔؽ بً ًبيساهَّلل ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍٰ ،
ًيہ

وسي بِ ًٔ ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َم ِزثَ ٕس ًَ ًِ َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُم َ
َک ِت ا ِل ُح َّیم ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََشب ََّضا َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل
ص َُزیِ َز َة َٗا َل ذُ ٔ َ

ُوب ََ ٛنا َت ِيف ٔی ال َّيا ُر َخ َب َث ا ِل َحسٔی ٔس
َت ُشب ََّضا َٓإٔى َّ َضا َت ِيف ٔی الذُّ ى َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ومٰیس نب دیبعہ ،ہمقلع نب رمدث ،صفح نب دیبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللےکاپساخبراکذترکہوہاوتاکیصخشےناخبروکرباالھباہک۔اسرپروسؽاہللےنرفامایاخبروکرباالھبتموہکاسےئل ہک
ہیانگہوکاےسیمتخرکد۔اتےہےسیجآگولےہےکلیموکمتخرکدہ یےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ومٰیسنبدیبعہ،ہمقلعنبرمدث،صفحنبدیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبراکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 351

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہً ،بسالزحنً بً یزیس ،اسناًيل بً ًبيساهَّلل ،ابوػالح اطٌزی ،حرضت ابوہزیزہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اٌ بٔطٔ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ ًَا َز َمز ٔ ّ
يـا َو َم ٌَطُ أَبُو ص َُزیِ َز َة ٔم ًِ َو ًِ ٕک ک َ َ
وٌ َح َّو ُط ٔم ًِ ال َّيارٔ
السى ِ َيا ل ٔ َتَ ُٜ
ْش َٓإ ٔ ٌَّ اهَّللَ َي ُ٘و ُل ه ٔ َی ىَارٔی أ ُ َس ِّل ُل َضا ًَل َی ًَ ِبسٔی ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ فٔی ُّ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه أَ ِب ٔ ِ

َة ٔ
فٔی ِاْ ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دبعارلنمح نب سیدی ،اامسلیع نب دیبع اہلل ،اوباصحل ارعشی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی امیبری یک ایعدت یک۔ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
شیکھتےھت۔اسرمضیوکاخبراھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوخربخشیونس۔اہللاعتیلرفامےتںیہاخبرریمیآگ
ےہںیماےساےنپومنمدنبہرپداینںیماےئلسطلسمرکاتوہںہکہیآرختیکآگیکابتمدؽوہاجےئ(افرومنمدنبہ آرخت یک
آگےسوفحمظفامومؿرےہاگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،دبعارلنمح نب سیدی ،اامسلیع نب دیبعاہلل ،اوباصحل ارعشی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخبردفزخیکاھبپےسےہاسےئلاےساپینےساڈنھارکایلرکف۔
ابب  :بطاکایبؿ
اخبردفزخیکاھبپےسےہاسےئلاےساپینےساڈنھارکایلرکف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 352

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ

ئ
َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُح َّیم ٔم ًِ ٓ َِيحٔ َج َض َّي َه َٓابِزُ ُزو َصا بٔا ِل َنا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ نب رعفہ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاخبردفزخیکاھبپےسوہاتےہاسےئلاےساپینےساڈنھارکایلرکف۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبردفزخیکاھبپےسےہاسےئلاےساپینےساڈنھارکایلرکف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 353

راوی ً :لی بً محنسً ،بساهَّلل بً ىنير ًبيساهَّلل بً ًنز ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ

ئ
َو َس َّل َه أَى َّ ُط َٗا َل إ ٔ ٌَّ ٔط َّس َة ا ِل ُح َّیم ٔم ًِ ٓ َِيحٔ َج َض َّي َه َٓابِزُ ُزوصَا بٔا ِل َنا ٔ

یلع نب دمحم ،دبعاہلل نب ریمن دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایاخبریکدشتدفزخیکاھبپےسوہیتےہذہلااےساپینےساڈنھارکایلرکف۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمندیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبردفزخیکاھبپےسےہاسےئلاےساپینےساڈنھارکایلرکف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 354

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،مؼٌب بً م٘ساو ،ارسائيل ،سٌيسبً مرسوً ،ٚبایہ بً رٓاًہ ،حرضت رآٍ بً

خسیخ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رسو َٕ ًَ ًِ ًَ ٚبایَ َة بِ ًٔ
رسائ ٔي ُ
ل ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َم ِ ُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا ُم ِؼ ٌَ ُب بِ ًُ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ َح َّسث َ َيا إ ٔ ِ َ
ئ
رَٔٓا ًَ َة ًَ ًِ َرآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ َخسٔی ٕخ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ا ِل ُح َّیم ٔم ًِ ٓ َِيحٔ َج َض َّي َه َٓابِزُ ُزو َصا بٔا ِل َنا ٔ

اض
ٓ ََس َخ َل ًَل َی ابِ ًٕ ل ٔ ٌَ َّنارٕ َٓ َ٘ا َل ِأ ٛظ ِ
اض إ ٔ َل َط ال َّي ِ
اض َربَّ ال َّي ِ
ٕ ا ِل َب ِ

دمحمنب دبعاہلل نبریمن ،بعصم نب دقماؾ ،ارسالیئ ،دیعسنبرسمفؼ ،ابعہی نب رافہع ،رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآ ہلفملسوکہیرفامےتانساخبردفزخیکاھبپےسوہاتےہاےساپینےساڈنھارکایلرکف۔رھپ
آپ رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکی ےٹیب ےک اپس رشتفی ےل ےئگ۔ (فہ امیبر اھت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
أس ِإلَ َة َّ
ب َّ
أسامیبریدفررفامدےئجی۔اےامتؾولوگںےکرب!اےبسااسنونںےکدوبعد۔
ف َْ
أس َر َّ
ال ْ
ال ْ
ال ْ
ا ْکش ِ ْ
رافی  :دمحمنب دبعاہلل نب ریمن ،بعصم نب دقماؾ ،ارسالیئ،دیعسنب رسمفؼ ،ابعہی نب رافہع ،رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبردفزخیکاھبپےسےہاسےئلاےساپینےساڈنھارکایلرکف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 355

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسہ بً سلامیٌ ،ہظاو بً رعوہٓ ،اكنہ بيت ميذر ،حرضت اسناء بيت ابی برک رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

رع َو َة ًَ ًِ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ًَ ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
ئ َٓ َت ُؼ ُّب ُط فٔی َج ِيب ٔ َضا َو َت ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
بَ ِرکٕ أَى َّ َضا کَاى َ ِت تُ ِؤتَی بٔا ِل َن ِزأَة ٔ ا ِل َن ِو ًُ َوٛةٔ َٓ َت ِس ًُو بٔا ِل َنا ٔ

ئ َو َٗا َل إٔى َّ َضا ٔم ًِ ٓ َِيحٔ َج َض َّي َه
ابِزُ ُزو َصا بٔا ِل َنا ٔ
اوبرکبنب ایب ہبیش،دبعہ نب امیلسؿ،اشہؾنب رعفہ،افب ہ تنب،رذر،رضحتاامسءتنب ایبرکبریضاہللاعتٰیل ہنع ےک اپساخبر زدہ
وعرتوکالایاجاتوتفہاپینوگنمارکاسےکرگةیؿںیمڈاںیتلافررفامںیتہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاخبروکاپینےساڈنھا
رکایلرکف۔زینرفامایاخبردفزخیکاھبپےسوہاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،افب ہتنب،رذر،رضحتاامسءتنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبردفزخیکاھبپےسےہاسےئلاےساپینےساڈنھارکایلرکف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 356

یحٌي بً خلًٕ ،بساَلًلی ،سٌيسٗ ،تازہ ،حشً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوسلنہ ٰ

َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة َی ِحٌَي بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ
ئ ا ِل َبارٔز ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُح َّیم ٔٛي ْر ٔم ًِ ٔٛير ٔ َج َض َّي َه َٓ َي ُّحو َصا ًَ ِيِ ُٜه بٔا ِل َنا ٔ

اوبہملسٰییحینبفلخ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،نسح ،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاخبردفزخیکاکییٹھبےہ۔اےساڈنھےاپینشیکھتاےنپآپےسدفررکف۔
رافی  :اوبہملسٰییحینبفلخ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچپاگلےناکایبؿ۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 357

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسوزبً ًامز ،حناز بً سلنہ ،محنسبً ًنز ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَ ِس َوزُ بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ فٔی َط ِي ٕئ ٔم َّنا َت َسا َو ِو ٌَ بٔطٔ َخي ِ ْر َٓا ِل ٔح َحا َم ُة
ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌِ ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوسدنباعرم،امحدنبہملس،دمحمنبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجالعجمترکےتوہاؿںیمےسارگیسکںیمرتہبیوہوتفہےنھچپاگلےنںیمےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوسدنباعرم،امحدنبہملس،دمحمنبرمع،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 358

راوی  :نرص بً ًلی جہـیم ،زیازبً ربيًٍ ،باز بً ميؼورً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض أَ ٌَّ َر ُسو َل
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
یم َح َّسثَ َيا زٔ َیازُ بِ ًُ ال َّزبٔي ٍٔ َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
ک یَا ُم َح َّن ُس بٔا ِل ٔح َحا َمةٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما َم َز ِر ُت ل َِي َل َة أ ُ ِ ٔ
رس َی بٔی ب ٔ َن ََل ٕ ٔم ًِ ا ِل َن ََلئٔٔ َٜة إ ٔ ََّل ک ُ ُّل ُض ِه َي ُ٘و ُل یٔی ًَل َِي َ
چہض
رصننبیلع می،زایدنبرعیب،ابعدنبوصنمر،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایبشرعماجںیمرفوتشںےکسجرگفہےکاپسےسیھبریمازگروہا۔رہاکیےنےھجمیہیاہک۔اےدمحم!
ےنھچپاگلےناکاامتہؾےئجیک۔
چہض
رافی  :رصننبیلع می،زایدنبرعیب،ابعدنبوصنمر،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 359

راوی  :ابوبْشبرک بً خلًٕ ،بساَلًلیً ،باز بً ميؼورً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َيا ًَبَّا ُز بِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِْشٕ بَ ِ ُ
َّاو َی ِذ َص ُب ب ٔ َّ
رص
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ن ٌِٔ َه ا ِل ٌَ ِب ُس ا ِل َحح ُ
السو ٔ َویُد ٔ ُّ
ٕ ُّ
الؼل َِب َو َی ِحلُو ا ِل َب َ َ
اوبرشبرکبنبفلخ،دبعاالیلع،ابعدنب وصنمر،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایااھچےہفہدنبہوجےنھچپاگلاتےہ۔وخؿاکنؽد۔اتےہ۔رمکیکلہرکد۔اتےہافرانیبیئوکالجءاتشخبےہ۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،دبعاالیلع،ابعدنبوصنمر،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 360

راوی  :حبارہ بً مِلصٛ ،ثير بً سليه ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ ُسل َِي ٕه َسنٔ ٌِ ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ک بٔا ِل ٔح َحا َم ٔة
َما َم َز ِر ُت ل َِي َل َة أ ُ ِ ٔ
رس َی بٔی ب ٔ َن ََل ٕإ ٔ ََّل َٗالُوا َیا ُم َح َّن ُس ُم ِز أ ُ َّم َت َ
ةحرہ نب مغلس ،ریثک نب میلس ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
بشرعماجںیمسجامجتعےکاپسےسیھبںیمزگرااسےنیہیاہکاےدمحم!اینپاتموکےنھچپاگلےناکمکحرفامےیئ۔
رافی  :ةحرہنبمغلس،ریثکنبمیلس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 361

راوی  :محنس بً رمح مرصی ،ليث بً سٌس ،ابوہزیزہ ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ أ ُوَّ َسل ََن َة َز ِو َد ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح ا ِلنٔ ِ ٔ
َو َس َّل َه ا ِس َتأِذَى َ ِت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل ٔح َحا َم ٔة َٓأ َ َم َز ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَبَا كَ ِي َب َة أَ ٌِ َی ِح ُح َن َضا
اٌ أَ َخاصَا ٔم ًِ الز َِّؿا ًَ ٔة أَ ِو ُ ََُل ّما ل َِه یَ ِح َتل ٔ ِه
َو َٗا َل َح ٔش ِب ُت أَى َّ ُط ک َ َ
دمحم نب رحم رصمی ،ثیل نب دعس ،اوبرہریہ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملس ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسےنھچپوگلاےنیکااجزت اچیہوتیبنرکمیےناوبہبیطوکمکحرفامایہکاںیہنےنھچپاگلؤ۔
رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکریماایخؽےہہکاوبہبیطدیسہاؾہملس ےکراضیعاھبیئوہںےگایمکنسڑلےکوہں
ےگ۔

رافی  :دمحمنبرحمرصمی،ثیلنبدعس،اوبرہریہ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچپاگلےنیکہگج۔
ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےنیکہگج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 362

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،خالس بً مدلس ،سلامیٌ بً بَلل ًل٘نہ بً ابی ًل٘نہً ،بسالزحنً ارعد ،حرضت ًبساهَّلل بً
بحييہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َم ِد َل ٕس َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل َح َّسثَىٔي ًَ ِل َ٘ َن ُة بِ ًُ أَبٔی ًَ ِل َ٘ َن َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
رع َد َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اهَّللٔ ابِ ًَ ب ُ َح ِي َي َة َي ُ٘و ُل ا ِح َت َح َه َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َل ِه ٔی َج َن ٕل َوص َُو
ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
ْح ْو َو َس َم َرأ ِ ٔسطٔ
ُم ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنب دلخم،امیلسؿنبالبؽہمقلعنبایبہمقلع،دبعارلنمحارعج،رضحتدبعاہللنبنجنتہریضاہللاعتٰیلہنع
لَ چ
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ح ْ ِی َمَ ٍل(انیماقمؾ)ںیماحبتلارحاؾرسےکاب لکفطسںیمےنھچپوگلاےن۔
رافی  :اوبرکب نبایب ہبیش ،اخدلنبدلخم،امیلسؿ نبالبؽ ہمقلعنبایبہمقلع،دبعارلنمح ارعج،رضحتدبعاہلل نبنجنتہریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

ےنھچپاگلےنیکہگج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 363

راوی  :سویسبً سٌيسً ،لی بً مہز ،سٌساسکاٖ ،اػبّ بً ىباتہ ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َس ٌِ ٕس ِاْل ٔ ِسک َ ٔ
ل
اٖ ًَ ًِ اْلِ َ ِػ َب ّٔ بِ ًٔ ى َُبا َت َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل ىَزَ َل ٔجب ِرٔی ُ
ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ ٔح َحا َمةٔ اْلِ َ ِخ َس ًَي ِ ٔن َوا ِلکَاصٔ ٔل
وسدینبدیعس،یلع نبرہم ،دعسااکسػ،اغبص نبابنہت ،رضحتیلع رکؾاہللفف ہرفامےتہکرضحتربجالیئ ہیلع االسلؾ یبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسآےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرگدؿیکروگںافرومڈنوھںےکدرایمؿےنھچپاگلےناکاہک۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہم،دعسااکسػ،اغبصنبابنہت،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےنیکہگج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 364

راوی ً :لی بً ابی خؼيب ،وٛيٍ ،جزیز بً حازوٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يب َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی ا ِل َد ٔؼ ٔ
ا ِح َت َح َه فٔی اْلِ َ ِخ َس ًَي ِ ٔن َو ًَل َی ا ِلکَاصٔ ٔل
یلعنبایببیصخ،فعیک،رجرینباحزؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رگدؿیکروگںافردفونںومڈنوھںےکدرایمؿےنھچپوگلاےئ۔

رافی  :یلعنبایببیصخ،فعیک،رجرینباحزؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےنیکہگج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 365

راوی  :محنسبً مؼفی حنصي ،وليسبً مشله ،ابً ثوباٌ ،حرضت ابوٛبظہ ىناری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی َِ ٛبظَ َة اْلِ َى ِ َنار ِّٔی أَى َّ ُط
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ثَ ِوبَ َ

اٌ َی ِح َتحٔ ُه ًَل َی َصا َمتٔطٔ َوبَي ِ َن َٛتٔٔ َِيطٔ َو َي ُ٘و ُل َم ًِ أَص َِز َأ ٚم ِي ُط َص ٔذظ ٔ ِّ
الس َما َئ ٓ َََل
َح َّسثَ ُط أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

رض ُظ أَ ٌِ ََل یَ َت َسا َوی بٔظَ ِي ٕئ ل ٔظَ ِي ٕئ
َي ُ ُّ

دمحمنب یفصم یصمح ،فدیلنب ملسم ،انب وثابؿ ،رضحت اوبہشبک امنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساےنپرسرپےنھچپوگلاےتےھتافردفونںومڈنوھںےکدرایمؿیھبافررفامےتےھتہکوجاؿاقمومںےسوخؿاہبدےوتاےس
یسکامیبریاکھچکالعجہنرکانیھباصقنؿہندےاگ۔
رافی  :دمحمنبیفصمیصمح،فدیلنبملسم،انبوثابؿ،رضحتاوبہشبکامنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپاگلےنیکہگج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 366

راوی  :محنسبً َریٕ ،وٛيٍ ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َر ٕ
یٕ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِيا ٌَ ًَ ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس َ٘ َم ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ٔ
َ ٔسطٔ ًَل َی ٔج ِذ َٕ َٓا ِنٔ ََِّ ٜت َٗ َس ُم ُط َٗا َل َؤٛي ٍْ َي ٌِىٔي أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِح َت َح َه ًَل َِي َضا ٔم ًِ َوثِئ
ََ
دمحمنب رطفی ،فعیک ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ
وھگڑے ےس وجھکر ےک اکی ڈنٹ رپ رگے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں کرارک ںیم ومچ آیئگ۔ فعیک رفامےت ںیہ ہک
بلطمہیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےنھچپوگلاےئرصػدردویکہجےس۔
رافی  :دمحمنبرطفی،فعیک،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھچپنکدونںںیماگلےئ؟
ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپنکدونںںیماگلےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 367

راوی  :سویسبً سٌيسً ،ثناٌ بً مَط ،زَکیا ،ميرسہ ،ىہاض بً ٗہه ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض بِ ًٔ َٗ ِض ٕه ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َم ََطٕ ًَ ًِ َز َ ٔ
رس َة ًَ ًِ ال َّيضَّا ٔ
َکیَّا بِ ًٔ َم ِي َ َ

َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ أَ َرا َز ا ِل ٔح َحا َم َة َٓ ِل َي َت َ َّ
یً َو ََل
ْٔش َ
ْش أَ ِو إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
ْش أَ ِو تٔ ِش ٌَ َة ًَ َ َ
ْح َس ِب ٌَ َة ًَ َ َ
َیتَب َ َّي ِّ بٔأ َ َح ٔس ُِ ٛه َّ
الس ُو ٓ ََي ِ٘ ُت َل ُط
قہ
وسدی نب دیعس ،امثعؿ نب رطم ،زرکای ،رسیمہ ،نم س نب م ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجےنھچپاگلاناچےہوتفہرتسہاسینایاسیکاترخیوکاگلےئافراےسیدؿہناگلےئہکوخؿاکوجشاےس

الہکرکدے۔
قہ
رافی  :وسدینبدیعس،امثعؿنبرطم،زرکای،رسیمہ،نم سنب م،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپنکدونںںیماگلےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 368

راوی  :سویسبً سٌيسً ،ثناٌ بً مَط ،حشً بً ابی جٌرف ،محنسبً ححازہ ،حرضت ىآٍ

رف ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُج َحا َز َة ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َم ََطٕ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َٗا َل یَا ىَآ ٔ ٍُ َٗ ِس َتب َ َّي َّ ب ٔ َی َّ
اس َت َل ٌِ َت َو ََل َت ِح ٌَ ِل ُط َط ِيدّا َٛبٔي ّرا َو ََل َػب ٔ ًّيا َػِٔي ّرا
الس ُو َٓا ِل َتنٔ ِص یٔی َححَّا ّما َوا ِج ٌَ ِل ُط َرٓ ٔي ّ٘ا إ ٔ ٌِ ِ

ل َوٓ ٔيطٔ ٔطَٔائْ َوبَ َز َْ ٛة َو َتزٔی ُس فٔی ا ِل ٌَ ِ٘ ٔل َوفٔی
ِّی ٙأَ ِم َث ُ
َٓإٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ا ِل ٔح َحا َم ُة ًَل َی الز ٔ
الش ِبتٔ َو َی ِو َو اْلِ َ َح ٔس َت َ ِّ
ئ َوا ِل ُح ُن ٌَةٔ َو َّ
ْح ّیا
ا ِل ٔحٔ ِٔى َٓا ِح َتح ٔ ُنوا ًَل َی بَ َز َٛةٔ اهَّللٔ یَ ِو َو ا ِل َدنٔ ٔ
يص َوا ِجتَئبُوا ا ِل ٔح َحا َم َة َی ِو َو اْلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
ئ
ئ یَ ِو َو اْلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
رضبَ ُط بٔا ِل َب ََل ٔ
وب ٔم ًِ ا ِل َب ََل ٔ
َوا ِح َتح ٔ ُنوا یَ ِو َو ٔاَلث ِ َيي ِ ٔن َوالث ََُّلثَا ٔ
ئ َٓإٔى َّ ُط ا ِل َي ِو ُو َّال ٔذی ًَافَی اهَّللُ ٓ ٔيطٔ أَ ُّی َ
ئ َو َ َ
ئ
ئ أَ ِو ل َِي َل َة اْلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
َٓإٔى َّ ُط ََل یَ ِب ُسو ُج َذ ْاو َو ََل بَ َز ْؾ إ ٔ ََّل یَ ِو َو اْلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
وسدینب دیعس ،امثعؿ نب رطم ،نسح نب ایب رفعج ،دمحمنب اجحدہ ،رضحت انعف رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
رفامای اے انعف ! ریمے وخؿ ںیم وجش وہایگ ےہ اےئلس وکیئ ےنھچپ اگلےن فاال التش رکف۔ ارگ وہےکس وت رنؾ وخآدیم الان۔ رمع ردیسہ
وبڑاھایمکنسہچبہنالاناےئلسہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسنم رہنمےنھچپوگلاانرتہبےہافراسںیمافشء
ےہ ربتک ےہ۔ ہی لقعسباھات ےہ احہظف زیترکات ےہ۔ اہللربتکدے رعمجات وک ےنھچپ وگلاایرکف افردبھ ،ہعمج ،ہتفہ افر اوتار ےک
رفز دصقا ےنھچپ تم وگلاای رکف (اافتًاق ااسی وہ اجےئ وت رحج ںیہن) افر ریپ افر لگنم وک ےنھچپ وگلاای رکف۔ اےئلس ہک ایس دؿ اہلل اعتیل ےن
رضحتاویبوکامیبریےسافشءاطعرفامیئافردبھےکرفزفہامیبروہےئےھتافرذجاؾافرربصاظرہوہوتدبھےکدؿایدبھیکرات

وکاظرہوہاتےہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،امثعؿنبرطم،نسحنبایبرفعج،دمحمنباجحدہ،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ےنھچپنکدونںںیماگلےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 369

راوی  :محنسبً مؼفی حنصيً ،ثناٌ بً ًبسالزحنًً ،بساهَّلل بً ًؼنہ ،سٌيس بً مينوٌ ،حرضت ىآٍ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفَّی ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ً ِٔؼ َن َة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ
ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ َٗا َل َٗا َل ابِ ًُ ًُ َن َز َیا ىَآ ٔ ٍُ َتب َ َّي َّ ب ٔ َی َّ
الس ُو َٓأِتٔىٔي ب ٔ َححَّاو ٕ َوا ِج ٌَ ِل ُط َطابًّا َو ََل َت ِح ٌَ ِل ُط َط ِيدّا َو ََل َػب ٔ ًّيا َٗا َل َو َٗا َل
ل َوه ٔ َی َتزٔی ُس فٔی ا ِل ٌَ ِ٘ ٔل َو َتزٔی ُس فٔی ا ِل ٔحٔ ِٔى
ِّی ٙأَ ِم َث ُ
ابِ ًُ ًُ َن َز َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ا ِل ٔح َحا َم ُة ًَل َی الز ٔ
اس ٔه اهَّللٔ َوا ِجتَئبُوا ا ِل ٔح َحا َم َة یَ ِو َو ا ِل ُح ُن ٌَةٔ َویَ ِو َو َّ
الش ِبتٔ
اٌ ُم ِح َتحٔ ّنا ٓ ََي ِو َو ا ِل َدنٔ ٔ
َو َتزٔی ُس ا ِل َحآ َٔى حِٔٔوّ ا ٓ ََن ًِ ک َ َ
يص ًَل َی ِ

وب
ئ َوا ِجتَئبُوا ا ِل ٔح َحا َم َة یَ ِو َو اْلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
َو َی ِو َو اْلِ َ َحسٔ َوا ِح َتحٔ ُنوا یَ ِو َو ٔاَلث ِ َيي ِ ٔن َوالث ََُّلثَا ٔ
ئ َٓإٔى َّ ُط ا ِل َي ِو ُو َّال ٔذی أ ُ ٔػ َ
يب ٓ ٔيطٔ أَ ُّی ُ
ئ
ئ أَ ِو ل َِي َلةٔ اْلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
ئ َو َما یَ ِب ُسو ُج َذ ْاو َو ََل بَ َز ْؾ إ ٔ ََّل فٔی یَ ِوو ٔاْلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
بٔا ِل َب ََل ٔ
دمحمنبیفصمیصمح،امثعؿنبدبعارلنمح،دبعاہللنبہمصع،دیعسنبومیمؿ،رضحتانعفرفامےتںیہہکدیسانانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےن رفامای اےانعف!ریمے وخؿ ںیم وجش وہ راہ ےہاس ےئل ےنھچپ اگلےنفاےل وک البؤ وجاؿ وک البان وبڑےھ ای مکرمعہچب وک ہنالبان۔
رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی یھب رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک ہی رفامےت انس ہک نم ر ہنم ےنھچپ
وگلاان زایدہ رتہب ےہ افر اس ےس لقع سبیتھ ےہ افر احےظف فاےل اک احہظف زمدی زیت وہ اجات ےہ۔ وس وج ےنھچپ اگلان اچےہ وت رعمجات ےک
رفزاہللاکانؾ ےلرکاگلےئافر ہعمجہتفہ افر اوتارےک دونں ںیمےنھچپاگلےنےس اانتجبرکف۔ ریپ لگنموک ےنھچپوگلاای رکف افر دبھ ےک
رفزیھبےنھچپوگلاےنےساانتجبرکفویکہکنایسدؿرضحتاویبآزامشئ ںیمالتبموہےئافرذجاؾافردبھےکدؿایدبھیکرات

ںیمیہاظرہوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنبیفصمیصمح،امثعؿنبدبعارلنمح،دبعاہللنبہمصع،دیعسنبومیمؿ،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داغدےرکالعجرکان۔
ابب  :بطاکایبؿ
داغدےرکالعجرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 370

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًليہ ،ليث ،محاہسًٔ ،ار بً حرضت مِيرہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ًَ َّ٘ارٔ بِ ًٔ ا ِل ُنِٔي َرة ٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
است َ ِرقَی َٓ َ٘ ِس بَز ٔ َئ ٔم ًِ ال َّت َوک ُّ ٔل
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ِاَ ٛت َوی أَ ِو ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامس لیع نب ہیلع ،ثیل ،اجمدہ ،افعر نب رضحت ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایوجداغاگلےئایمڑپےھفہوتلکےسربیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،ثیل،اجمدہ،افعرنبرضحتریغمہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
داغدےرکالعجرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 371

راوی ً :نزوبً رآٍ ،ہظيه ،ميؼور ،یوىص ،حشً ،حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ َویُوى ُُص ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ً ِٔن َز َ

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِلکَ ِّی ٓ َِاَ ٛت َویِ ُت ٓ ََنا أَ ِٓ َل ِح ُت َو ََل أَى ِ َح ِح ُت

رمعفنب راعف ،میشہ ،وصنمر ،ویسن ،نسح ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنداغد ےنےسعنمرفامایاسےکدعبںیمےنداغدایوتہنےھجمتحصوہہناافہق۔
رافی  :رمعفنبراعف،میشہ،وصنمر،ویسن،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
داغدےرکالعجرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 372

راوی  :احنس بً مييٍ ،مزواٌ بً طحاَ ،ساله آلع ،سٌيس ،بً جبير ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
ض َٗا َل
يٍ َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُط َحا َٕ َح َّسثَ َيا َسال ٔ ْه اْلِ َٓ َِل ُص ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ِّ
شكَ ٔة ٔم ِح َح ٕه َو ََّ ٛي ٕة ب ٔ َيا ٕر َوأَى ِ َهی أ ُ َّمًٔي ًَ ًِ ا ِلکَ ِّی َرٓ ٌََ ُط
شبَ ٔة ًَ َش ٕل َو َ ِ
الظَٔا ُئ فٔی ثَ ََل ٕث َ ِ
ادمحنبعینم،رمفاؿنباجشع،اسملاشطف،دیعس ،نبریبج ،رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفاماینیتزیچفںںیمافشءےہدہشاکوھگٹنےنھچپوگلاانآگےسداغدانیافرںیماینپاتموکآگےسداغد ےن
ےسعنمرکاتوہں۔

رافی  :ادمحنبعینم،رمفاؿنباجشع،اسملاشطف،دیعس،نبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داغےنیلاکوجاز۔
ابب  :بطاکایبؿ
داغےنیلاکوجاز۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 373

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بظار ،محنسبً جٌرفُيسر ،طٌبہ ،احنسبً سٌيس زارمی ،نرض بً طنيل،
طٌبہ ،حرضت محنس بً ًبسالزحنً بً سٌس بً زرارہ انؼاری

رف ُُ ِي َس ْر َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َسٌٔي ٕس َّ
رض بِ ًُ ُط َن ِي ٕل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ز َُر َار َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
السارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ال َّي ِ ُ
اض أَ ٌَّ أَ َس ٌِ َس بِ ًَ ز َُر َار َة َوص َُو َج ُّس ُم َح َّن ٕس ٔم ًِ ٗ ٔ َب ٔل أ ُ ِّمطٔ
َسنٔ ٌَ ُط ًَ ِّیم َی ِحٌَي َو َما أَ ِز َر ُِ ٛت َر ُج َّل ٔم َّيا بٔطٔ َطبٔي ّضا یُ َح ِّس ُث ال َّي َ
أَى َّ ُط أَ َخ َذ ُظ َو َج ٍْ فٔی َح ِل٘ٔطٔ يُ َ٘ا ُل َل ُط الذُّ بِ َح ُة َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َْلُبِل ٔ ًََِّ أَ ِو َْلُبِلٔي َ َّن فٔی أَبٔی أ ُ َما َم َة ًُ ِذ ّرا
ک َل ُط
َٓ ََ ٜوا ُظ ب ٔ َي ٔسظ ٔٓ ََن َ
وٌ أَٓ َََل َز َٓ ٍَ ًَ ًِ َػاح ٔبٔطٔ َو َما أَ ِمل ٔ ُ
ات َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔمي َت َة َس ِو ٕئ لٔل َِي ُضوز ٔ َي ُ٘ولُ َ
َو ََل ل ٔ َي ِٔ ٔسي َط ِيئّا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب اشبر ،دمحمنب رفعجدنغر ،ہبعش ،ادمحنب دیعس داریم ،رضن نب لیمش ،ہبعش ،رضحت دمحم نب دبعارلنمح نب
دعس نب زرارہ ااصنری رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ اچچاسیجاصحل افر یقتم صخش ںیہن داھکی۔ ںیم ےن اںیہن ےس انس فہ ولوگں وک ئات
رےہےھتہکادعسنبزرارہوجدمحمےک(ریمے)انانںیہےکقلحںیمدردااھٹ۔ےسجذہحبےتہکںیہ(انخؼیکاکی ونعےہ)یبنیلص
اہللہیلعفآہل فملسےنرفامایںیماوباامہم(ادعسنبزرارہ)ےکالعجںیموپریوکششرکفںاگاتآہکنولگےھجمذعمفرںیھجمس(ہی
ہنںیہکہکایھچرطحالعجہنایکاسےئلومتآیئ)انچہچنآپےناےنپدتسکرارکےساںیہنداغدای۔ابآلرخااکنااقتنؽوہایگ

وتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہیومتربیےہوہیدےئلیکہکفہںیہکےگاےنپاس؟یھوکومتےسہناچپاکساحالہکنںیمہنایکس
اجؿاکامکلوہںہناینپاجؿاکامکلوہں۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب اشبر ،دمحمنب رفعجدنغر ،ہبعش ،ادمحنب دیعس داریم ،رضن نب لیمش ،ہبعش ،رضحت دمحم نب
دبعارلنمحنبدعسنبزرارہااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
داغےنیلاکوجاز۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 374

راوی ً :نزوبً رآًٍ ،بيس كيآسي ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،حرضت جابز بً ًبس اهَّلل

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َّ
اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َمز ٔ َق أُب َ ُّی بِ ًُ
الل َيآ ٔ ٔس ُّي ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
ٌَِ ٛبٕ َم َز ّؿا َٓأ َ ِر َس َل إٔل َِيطٔ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه كَبٔي ّبا َٓ ََ ٜوا ُظ ًَل َی أَ َِ ٛحلٔطٔ
رمعفنب راعف ،دیبع انطفسی ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک رضحت ایب نب بعک امیبر وہےئگ وت یبن یلص اہلل
ہیلعفملسےناؿےکاپساکیبیبطوکاجیھب۔اسےناؿےکابزفیکاکیرگوکداغدای۔
رافی  :رمعفنبراعف،دیبعانطفسی،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
داغےنیلاکوجاز۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 375

راوی ً :لی بً ابی خؼيب ،وٛيٍ ،سٔياٌ  ،زبير ،جابز بً حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی ا ِل َد ٔؼ ٔ
يب َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

َو َس َّل َه ََ ٛوی َس ٌِ َس بِ ًَ ُم ٌَاذ ٕفٔی أَ َِ ٛحلٔطٔ َم َّز َتي ِ ٔن

یلعنبایببیصخ،فعیک ،ایفسؿ،زریب،اجربنب رضحت دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفابررضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےکابزفیکاکیرگوکدااغ۔
رافی  :یلعنبایببیصخ،فعیک،ایفسؿ،زریب،اجربنبرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادمثاکرسہماگلان۔
ابب  :بطاکایبؿ
ادمثاکرسہماگلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 376

یحٌي بً خلٕ ،ابوًاػهً ،ثناٌ بً ًبسالنلک ،ساله بً ًبساهَّلل
راوی  :ابوسلنہٰ ،

اػ ٕه َح َّسثَىٔي ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َسال ٔ َه بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة َی ِحٌَي بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ ٔ
یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َِيِ ُٜه ب ٔ ِاْلٔثِنٔ ٔس َٓإٔى َّ ُط یَ ِحلُو ا ِل َب َرص َویُ ِيب ٔ ُت َّ
الظ ٌَ َز
َ
اوبہملسٰ،ییحینبفلخ،اوباعمص،امثعؿنبدبعاکلمل،اسملنبدبعاہللرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایادمث
اکاامعتسؽاامتہؾےسایکرکفاسےئلہکہیاگنہوکزیترکاتےہافرابولںوکسباھاتےہ۔

رافی  :اوبہملسٰ،ییحینبفلخ،اوباعمص،امثعؿنبدبعاکلمل،اسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ادمثاکرسہماگلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 377

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ  ،اسناًيل بً مشله ،محنسبً ميٜسر ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٜسٔرٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ًَل َِيِ ُٜه ب ٔ ِاْلٔثِنٔ ٔس ً ٔ ِي َس ال َّي ِوو ٔ َٓإٔى َّ ُط َی ِحلُو ا ِل َب َرص َویُ ِيب ٔ ُت َّ
الظ ٌَ َز
َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ  ،اامسلیع نب ملسم ،دمحمنب دکنمر ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوسےتفتقادمثرسہماامتہؾےساامعتسؽایکرکفاسےئلہکہیانیبیئوکالجاتشخبےہ
افرابولںوکااگاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اامسلیعنبملسم،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ادمثاکرسہماگلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 378

یحٌي بً ازو ،سٔياٌ  ،ابی خثيه ،سٌيسبً جبير ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،

ض َٗا َل
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ آ َز َو ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخيِرُ أَ َِ ٛحالُٔ ُٜه ِاْلٔثِنٔ ُس َی ِحلُو ا ِل َب َرص َویُ ِيب ٔ ُت َّ
الظ ٌَ َز
َ
اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،ایبمیثخ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہمترےرسومںںیمبسےسرتہب(رسہم)ادمثےہ۔ہیانیبیئزیترکاتےہافرابؽااگاتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبادؾ،ایفسؿ،ایبمیثخ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطؼرمہبترسہماگلان۔
ابب  :بطاکایبؿ
اطؼرمہبترسہماگلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 379

راوی ً :بسالزحنً بً ًنزً ،بسالنلک بً ػباح ،ثور بً یزیس ،حؼين حنيری ،ابوسٌس خير ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

یس ًَ ًِ ُح َؼي ِ ٕن ا ِل ٔح ِني َر ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی َس ٌِ ٔس ا ِل َدي ِر ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ ًَ ًِ ثَ ِورٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ

رح َد
ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ا َِ ٛت َح َل َٓ ِل ُيوت ٔ ِز َم ًِ ٓ ٌََ َل َٓ َ٘ ِس أَ ِح َش ًَ َو َم ًِ ََل ٓ َََل َ َ

دبعارلنمح نب رمع ،دبعاکلمل نب ابصح ،وثر نب سیدی ،نیصح ریمحی ،اوبدعس ریخ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجرسہماگلےئوتاطؼرمہبتاگلےئ۔وجاطؼدعداکایخؽرےھکاسےنااھچایکافروج

ااسیہنرکےوتھچکرحجںیہن۔
رافی  :دبعارلنمحنبرمع،دبعاکلملنبابصح،وثرنبسیدی،نیصحریمحی،اوبدعسریخ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اطؼرمہبترسہماگلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 380

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیسبً ہاروًٌ ،بازبً ميؼورً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض َٗا َل کَاى َ ِت لٔل َّي ٔي ِّي
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وٌ ًَ ًِ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ل ٔم ِي َضا ث َ ََلثّا فٔی کُلِّ ًَي ِ ٕن
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُمُ ِٜح َل ْة یََ ِٜت ٔح ُ
اوبرکبنبایبہبیش ،سیدینباہرفؿ،ابعدنبوصنمر،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپساکیرسہمداین؟یھ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےسرہآا ھںیمنیتابررسہماگلےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،ابعدنبوصنمر،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےسالعجرکانعنمےہ۔
ابب  :بطاکایبؿ
رشابےسالعجرکانعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 381

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،حنازبً سلنہ ،سناک بً رحبً ،ل٘نہ بً وائل حرضمی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
رضم ٔ ِّی
رح ٕب ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َوائ ٕٔل ا ِل َح َِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة أَى ِ َبأىَا س َٔنا ُک بِ ًُ َ ِ
َ
َا َج ٌِ ُتطُ
رص َصا َٓ َي ِ َ
رضم ٔ ِّی َٗا َل ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إ ٔ ٌَّ بٔأ ِر ٔؿ َيا أَ ًِ َيابّا َن ٌِ َت ٔ ُ
ًَ ًِ كَارٔ ٔ ٚبِ ًٔ ُس َویِ ٕس ا ِل َح ِ َ
ْش ُب ٔم ِي َضا َٗا َل ََل َ َ
ک ل َِي َص بٔ ٔظَٔا ٕئ َو َل َّٔ ٜي ُط َزائْ
ُٗل ُِت إٔىَّا َن ِش َت ِظف ٔی بٔطٔ لٔل َِنز ٔ ٔ
یف َٗا َل إ ٔ ٌَّ ذَل ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،امحدنب ہملس ،امسک نب رحب ،ہمقلع نب فالئ رضحیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے
اہلل ےک روسؽ! امہرےالعہق ںیم اوگنر وہےت ںیہ مہ اوکن وچنڑ رک یپ  ےتک ںیہ ؟ آپ ےن رفامای ںیہن! رفامےت ںیہ ںیم ےن دفابرہ وپاھچ
افررعضایکمہاسےسامیبراکالعجرکےتںیہ۔آپےنرفامایاسںیمافشءںیہنےہہکلبامیبری(انگہ)ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،امحدنبہملس،امسکنبرحب،ہمقلعنبفالئرضحیمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿےسالعج(رکےکافشءاحلص)رکان۔
ابب  :بطاکایبؿ
رقآؿےسالعج(رکےکافشءاحلص)رکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 382

راوی  :محنس بً ًبيسبً ًتبہ بً ًبسالزحنً ٛيسیً ،لی بً ثابت ،سٌازبً سلامیٌ ،ابواسح ،ٙحارث ،حرضت ًلی
َکو اهَّلل وجہہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ِٔ ٜيس ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ َيا َسٌَّازُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ أَبٔی

إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙا ِل َحارٔ ٔث ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِي ُط َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخيِرُ َّ
ْقآ ٌُ
الس َوا ٔ
ئ ا ِل ُ ِ
دمحمنبدیبعنبہبتعنبدبعارلنمحدنکی،یلعنباثتب ،اعسدنبامیلسؿ،اوبااحسؼ،احرث،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ رفامےتںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرتہبنیدفارقآؿےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعنبہبتعنبدبعارلنمحدنکی،یلعنباثتب،اعسدنبامیلسؿ،اوبا،قح،احرث،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنہمیاکاامعتسؽ۔
ابب  :بطاکایبؿ
دنہمیاکاامعتسؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 383

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زیسبً خباب ٓ ،ائسجو ٛہ مو ٰیی ہيں ًبيساهَّلل بً ًلی بً ابی رآًٍ ،بيساهَّلل ،حرضت سلیم او
رآٍ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب َح َّسثَ َيا َٓائ ْٔس َم ِوی َی ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ أَبٔی َرآ ٍٕٔ َح َّسثَىٔي َم ِو ََل َی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
يب ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ
ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ َح َّسثَ ِتىٔي َج َّست ٔی َسل َِیم أ ُ ُّو َرآ ٍٕٔ َم ِو ََلةُ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗال َِت ک َ َ
اٌ ََل ي ُٔؼ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ِْق َح ْة َو ََل َط ِو َْ ٛة إ ٔ ََّل َو َؿ ٍَ ًَل َِيطٔ ا ِل ٔح َّيا َئ

اوبرکبنبایبہبیش،زدینبابخب،افدئوجہکومٰیلںیہدیبعاہللنبیلعنب ایبراعف،دیبعاہلل،رضحتیملساؾراعفریضاہللاعتٰیلہنع
وجروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسیکآزادرکدہابدنی ںیہ۔رفامیتںیہہک یبنرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس وکزمخ وہاتای اکاٹن اتھبچ وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساس(زمخفایلہگجرپ)رپدنہمیاگلےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبابخب،افدئوجہکومٰیلںیہدیبعاہللنبیلعنبایبراعف،دیبعاہلل،رضحتیملساؾراعفریضاہلل

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

افوٹنںےکاشیپباکایبؿ۔
ابب  :بطاکایبؿ
افوٹنںےکاشیپباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 384

راوی  :نرص بً ًلی جہـیمً ،بسالوہاب ،حنيس ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رعیِ َي َة َٗ ٔس ُموا ًَل َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ
یم َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوصَّ ٔ
اب َح َّسثَ َيا ُح َن ِي ْس ًَ ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ ى َ ّ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
اسا ٔم ًِ ُ َ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َْشبِت ُِه ٔم ًِ أَ ِل َباى ٔ َضا
َ ِجت ُِه إیٔ َی َذ ِوز ٕ َل َيا ٓ َ ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓا ِج َت َو ِوا ا ِل َنسٔی َي َة َٓ َ٘ا َل َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِو َ َ

َوأَبِ َوال ٔ َضا َٓٔ ٌََلُوا

چہض
رصننبیلع می،دبعاولاہب،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرعہنےکھچکولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ دمہن یک آب فوہا اںیہن وماقف ہن آیئ وت روسؽ اہلل ےن رفامای ارگ مت امہرے افوٹنں ںیم اجؤ افر
اےکندفدھویپافراشیپبیھب(وتاشدیمتدنترتسوہاجؤ)اوہنںےنااسییہایک۔
چہض
م
رافی  :رصننبیلع ی،دبعاولاہب،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنتںیمیھکمرگاجےئوتایکرکںی؟

ابب  :بطاکایبؿ
ربنتںیمیھکمرگاجےئوتایکرکںی؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 385

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیسبً ہاروٌ ،ابً ابی ذئب ،سٌيسبً خالس ،ابی سلنہ ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌای ٰی ًيہ

وٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة َح َّسثَىٔي أَبُو
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
َ ٔطَٔائْ َٓإٔذَا َو َٗ ٍَ فٔی َّ
الل ٌَاو ٔ
َسٌٔي ٕس أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل فٔی أَ َح ٔس َج َياو َِی الذُّ بَ ٔ
اب ُس ٌّه َوفٔی ِاْ َ ٔ

َ ِّ
الظَٔا َئ
َٓا ِم ُ٘لُو ُظ ٓ ٔيطٔ َٓإٔى َّ ُط ُي َ٘ ِّس ُو ُّ
الش َّه َویُ َؤ ِّ ُ

اوبرکب نبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انب ایب ذبئ،دیعسنب اخدل،ایبہملس،رضحتاوبدیعس ریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےت ںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یھکم ےک اکی رپ ںیم زرہ ےہ افر دفرسے ںیم افشء ےہ۔ اس ےئل بج ہی اھکےن یک زیچ ںیم
رگاجےئوتاےس(لمکم)ڈوبدفویکہکنزرہفاالرپآےگریتھکےہافرافشءفاالےھچیپ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انبایبذبئ،دیعسنباخدل،ایبہملس،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ربنتںیمیھکمرگاجےئوتایکرکںی؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 386

راوی  :سویسبً سٌيس ،مشله بً خالسً ،تبہ بً مشله ًبيسبً حيين ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ بِ ًٔ ُح َيي ِ ٕن ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی

َ ٔطٔ ّ
َط ِح ُط َٓإ ٔ ٌَّ فٔی أَ َح ٔس َج َيا َح ِيطٔ َز ّ
َائ
ائ َوفٔی ِاْ َ ٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َو َٗ ٍَ الذُّ بَ ُ
اب فٔی َ َ
شابِٔ ُٜه َٓل َِي ِِنٔ ِش ُط ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه ل ٔ َي ِ َ
وسدینب دیعس ،ملسم نب اخدل ،ہبتع نب ملسم دیبعنب نینح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک ےک رشمفب ںیم یھکم رگ اجےئ وت اےس اچےیہ ہک یھکم وک ڈوبدے رھپ اکنؽ ےک ابرہ کنیھپ
دےاسےئلہکاسےکاکیرپںیمامیبریےہافردفرسےںیمافشء۔
رافی  :وسدینبدیعس،ملسمنباخدل،ہبتعنبملسمدیبعنبنینح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رظناکایبؿ۔
ابب  :بطاکایبؿ
رظناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 387

ًيسي ،اميہ بً ہيس حرضت ًامز بً
راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،ابومٌاویہ بً ہظاوً ،نار بً زریً ،ٙبساهَّلل بً ٰ
ربيٌہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا ُم ٌَاؤیَ ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا ًَ َّنا ُر بِ ًُ ُر َزیِ ِٕ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ً َٔيسي ًَ ًِ أ ُ َم َّي َة

يٌ َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ٌَي ِ ُن َح ٌّٙ
بِ ًٔ صٔ ِي ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ َرب ٔ َ

دمحمنب دبعاہلل نبریمن ،اوباعمفہی نب اشہؾ ،امع ر نب زرقی ،دبعاہلل نبٰیسیع ،اہیم نب دنہ رضحت اعرم نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرظنقحےہ۔
رافی  :دمحمنب دبعاہلل نبریمن ،اوباعمفہی نب اشہؾ ،امعر نب زرقی ،دبعاہلل نب ٰیسیع ،اہیم نب دنہ رضحت اعرم نب رہعیب ریض اہلل

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

ابب  :بطاکایبؿ
رظناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 388

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًليہ ،جزیزی ،مـارب بً حزٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُم َـار ٔٔب بِ ًٔ َحزِ ٌٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ٌَي ِ ُن َح ٌّٙ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نبہیلع ،رجریی ،اضمرب نب زحؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرظنقحےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،رجریی،اضمربنبزحؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رظناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 389

راوی  :محنسبً بظار ،ابوہظاو مدزومی ،وہيب ،ابی واٗس ،ابی سلنہ بً ًبسالزحنً ،او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ

رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا أَبُو صٔظَ او ٕ ا ِل َن ِدزُوم ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب ًَ ًِ أَبٔی َواٗ ٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِس َتٌ ُ
ٔيذوا بٔاهَّللٔ َٓإ ٔ ٌَّ ا ِل ٌَي ِ َن َح ٌّٙ
دمحمنباشبر،اوباشہؾزخمفیم،فبیہ،ایبفادق،ایبہملسنبدبعارلنمح،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامیت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللےسانپہاموگنرظنقحےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباشہؾزخمفیم،فبیہ،ایبفادق،ایبہملسنبدبعارلنمح،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رظناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 390

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ  ،زہزی ،حرضت ابوامامہ بً سہل بً حييٕ

يٌ َة بٔ َش ِض ٔل
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة بِ ًٔ َس ِض ٔل بِ ًٔ حُ َي ِي ٕٕ َٗا َل َم َّز ًَا ٔمزُ بِ ًُ َرب ٔ َ
ل َٓ َ٘ا َل ل َِه أَ َر کَا ِل َي ِوو ٔ َو ََل ٔجل َِس ُم َدبَّأَة ٕ ٓ ََنا لَب ٔ َث أَ ٌِ لُب ٔ َم بٔطٔ َٓأت ُ َٔی بٔطٔ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
بِ ًٔ حُ َي ِي ٕٕ َوص َُو َي ِِ َت ٔش ُ

ل أَ َح ُس ُِ ٛه أَ َخا ُظ إٔذَا َرأَی أَ َح ُس ُِ ٛه
َٓ٘ٔي َل َل ُط أَ ِزرٔ ِک َس ِض َّل َ ٔ
يٌ َة َٗا َل ًَ ََل َو َي ِ٘ ُت ُ
ِصي ٌّا َٗا َل َم ًِ َت َّتض ٔ ُن َ
وٌ بٔطٔ َٗالُوا ًَا ٔم َز بِ ًَ َرب ٔ َ
ٔم ًِ أَخٔيطٔ َما ي ٌُِحٔبُ ُط َٓل َِي ِس َُ َل ُط بٔا ِلب َ َر َٔ ٛة ث ُ َّه َز ًَا ب ٔ َنا ٕئ َٓأ َ َم َز ًَا ٔم ّزا أَ ٌِ یَ َت َو َّؿأ َ ٓ ََي ِِ ٔش ِل َو ِج َض ُط َو َی َسیِطٔ إیٔ َی ا ِلنٔ ِز َٓ َ٘ي ِ ٔن
َو ُر ِٛبَت َِيطٔ َو َزاخٔ َل َة إ ٔ َزارٔظ ٔ َوأَ َم َز ُظ أَ ٌِ َي ُؼ َّب ًَل َِيطٔ َٗا َل ُسٔ َِيا ٌُ َٗا َل َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َوأَ َم َز ُظ أَ ٌِ َیَِٜٔأ َ ِاْلٔى َا َئ ٔم ًِ َخ ِل ٔٔطٔ
اشہؾنبامعر،ایفسؿ،زرہی،رضحتاوباامہمنبلہسنبفینحرفامےتںیہہکریمےفادللہسنبفینحنم رےہےھت۔اعرمنب
رہعیبریضاہللاعتٰیلہنعاؿےکرقبیےسزگرےوترفامایںیمےنآجکتااسیآدیمہنداھکی۔رپدہدارڑلیکاکدبؿیھبوتااسیںیہن

وہات۔وھتڑییہدریںیملہسرگڑپے۔اںیہنیبنیکدختمںیمالایایگافررعضایکایگذرالہسوکدےئھکیوترگڑپاےہ۔رفامایںیہمت
سک ےک قلعتم ایخؽ ےہ ہک (ایکس رظن یگل ےہ ؟) ولوگں ےن رعض ایک اعرم نب رہعیب یک۔ رفامای آرخ مت ںیم ےس اکی اےنپ اھبیئ وک
ویکںلتق رکاتےہ؟وجمتںیمےسوکیئاےنپاھبیئںیمایسیابتدےھکیوجاےسایھچےگلوتاوکساچےئہہکاھبیئوکربتکیکداعدے۔
رھپ آپ ےن اپین وگنماای افر اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای فوض رکںی۔ اوہنں ےن ہرہہ دوھای افر وینہکں کت اہھت دوھےئ افر
دفونںےنٹھگدوھےئا فرازارےکادنر(رتس)اکہصحدوھای۔آپےنہیدوھؿلہسرپڈاےنلاکمکحرفامای۔ایفسؿوثریرفامےتںیہہک
رمعم ےن اہک ہک اامؾ زرہی ےن رفام ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےھچیپ اؿ رپ اپین اڈن بلنے اک مکح
رفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،زرہی،رضحتاوباامہمنبلہسنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رظناکدؾرکان۔
ابب  :بطاکایبؿ
رظناکدؾرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 391

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہً ،نزو بً زیيار ،رعوہً ،امزً ،بيسبً رٓاًہ زرقی ،حرضت اسناء رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

رع َو َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ رَٔٓا ًَ َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ُ ِ
اٌ َط ِي ْئ َسابَ َٙ
الزُّ َرق ٔ ِّی َٗا َل َٗال َِت أَ ِس َنا ُئ یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إ ٔ ٌَّ بَىٔي َج ٌِ َ ٕ
رف ُت ٔؼيبُ ُض ِه ا ِل ٌَي ِ ُن َٓأ َ ِستَرِقٔی َل ُض ِه َٗا َل َن ٌَ ِه َٓل َِو ک َ َ
ا ِل َ٘ َس َر َس َب َ٘ ِت ُط ا ِل ٌَي ِ ُن
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،رعفہ ،اعرم ،دیبعنب رافہع زریق ،رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک

اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!رفعجےکوچبںوکرظنگلاجیتےہایکںیماںیہندؾرکدایرکفں؟رفامایکیھٹےہویکہکن
دقتریےسارگوکیئزیچسبھیتکسےہوترظنیہسبھیتکسےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رعفہ،اعرم،دیبعنبرافہعزریق،رضحتاامسءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رظناکدؾرکان۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٌيسبً سلامیٌ ًباز ،جزیزی ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌيس

اٌ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رض َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل ک َ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًَبَّاز ٕ ًَ ًِ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َت ٌَ َّوذُ ٔم ًِ ًَي ِ ٔن ا ِل َح ِّ
اٌ ث ُ َّه أَ ًِي ُ ٔن ِاْلٔى ِ ٔص َٓ َل َّنا ىَزَل َِت ا ِل ُن ٌَوِّ َذ َتا ٌٔ أَ َخ َذص َُنا َو َت َز َک َما س َٔوی
ک
ذَل ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیعسنب امیلسؿ ابعد ،رجریی ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ہچنت
یکرظنےسرھپااسنونںیکرظنےسانپہاماگنرکےتےھت۔بجوعمذنیتانزؽوہںیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکنا رایررکایل
افرابیقبسھچکرتکرکدای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیعسنبامیلسؿابعد،رجریی،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

رظناکدؾرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 393

راوی ً :لی بً ابی خؼيب ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،مشٌز ،مٌبسبً خالسً ،بساهَّلل بً ىنير ،اسح ٙبً سلامیًٌ ،بساهَّلل بً طساز،
او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َو ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ َم ٌِ َبسٔ بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ َط َّساز ٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی ا ِل َد ٔؼ ٔ
يب َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َم َزصَا أَ ٌِ َت ِشت َ ِرق ٔ َی ٔم ًِ ا ِل ٌَي ِ ٔن

یلعنبایببیصخ،فعیک،ایفسؿ،ع ،ر،دبعمنباخدل،دبعاہللنبریمن،ااحسؼنبامیلسؿ،دبعاہللنبدشاد،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ
دصہقیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہنرظناکدؾرکےنیکااجزترم تمرفامیئ۔
رافی  :یلع نب ایب بیصخ ،فعیک ،ایفسؿ ،ع ،ر ،دبعمنب اخدل ،دبعاہلل نب ریمن ،ا،قح نب امیلسؿ ،دبعاہلل نب دشاد ،اؾ اوملنینم
دیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہدؾنجیکااجزتےہ۔
ابب  :بطاکایبؿ
فہدؾنجیکااجزتےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 394

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،اسح ٙبً سلامیٌ ،ابی جٌرف رازی ،حؼين ،طٌيي ،حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف الزَّاز ِّٔی ًَ ًِ حُ َؼي ِ ٕن ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ ب ُ َزیِ َس َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ أَبٔی َج ٌِ َ ٕ

َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل ُرٗ َِي َة إ ٔ ََّل ٔم ًِ ًَي ِ ٕن أَ ِو ُح َن ٕة
دمحمنبدبعاہللنبریمن،ااحسؼنبامیلسؿ،ایبرفعجرازی،نیصح،یبعش،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرظنڈےکنےکالعفہیسکافرزیچںیمدؾایوعتسی(ا ان)دیفمںیہن(انتجاؿںیمدیفمےہ)
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،ا،قحنبامیلسؿ،ایبرفعجرازی،نیصح،یبعش،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
فہدؾنجیکااجزتےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 395

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ازریص ،محنسبً ًنارہ ،ابوبرک بً محنس ،حرضت خالس بيت اىص او بىي حزو
ساًسیہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس أَ ٌَّ َخال ٔ َس َة ب ٔ ِي َت
ٔیص ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًُ َن َار َة ًَ ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
أَى َ ٕص أُوَّ بَىٔي َحزِو ٕ َّ
الزقَی َٓأ َ َم َز َصا ب ٔ َضا
الشاً ٔ ٔسیَّ َة َجائ َ ِت إیٔ َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٌََ َز َؿ ِت ًَل َِيطٔ ُّ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،دمحمنبامعرہ،اوبرکبنبدمحم،رضحتاخدلتنباسناؾینبزحؾاسدعہیریضاہللاعتٰیلہنعیبن
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افردؾ ف وعتذی آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس رپ ک ش ےئک۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنایکنااجزترفامدی۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،دمحمنب امعرہ ،اوبرکب نب دمحم ،رضحت اخدل تنب اسن اؾ ینب زحؾ اسدعہی ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
فہدؾنجیکااجزتےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 396

ًيسي  ،اًنع ،ابی سٔياٌ  ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
یحٌي بً ٰ
راوی ً :لی بً ابی خؼيبٰ ،

ل بَ ِي ٕت ٔم ًِ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی ا ِل َد ٔؼ ٔ
اٌ أَصِ ُ
اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ک َ َ
يب َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ً َٔيسي ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
الزقَی َٓأ َ َت ِو ُظ
ُوٌ ٔم ًِ ا ِل ُح َن ٔة َوک َ َ
اْلِ َ ِن َؼارٔ ُي َ٘ا ُل َل ُض ِه آ ُل ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ َی ِزٗ َ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ِس ى َ َهی ًَ ًِ ُّ
ارع ُؿوا ًَل َ َّی ٓ ٌََ َز ُؿوصَا ًَ َل ِيطٔ َٓ َ٘ا َل ََل بَأ ِ َض
َٓ َ٘الُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔى َّ َ
الزقَی َوإٔىَّا ىَزِقٔی ٔم ًِ ا ِل ُح َن ٔة َٓ َ٘ا َل َل ُض ِه ِ ٔ
ک َٗ ِس ى َ َض ِي َت ًَ ًِ ُّ
ب ٔ َض ٔذظ ٔ َص ٔذظ ٔ َم َواث ُٔيٙ
یلعنبایببیصخٰ،ییحینبٰیسیع،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکااصنرںیماکیاخدناؿاھتںیہنج
آؽ رمعف نب زحؾ اہک اجات اھت۔ ہی ڈگن اک دؾ رکےت ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ ہل فملس ےن دؾ رکےن ےس عنم رفامای وت ہی آپ یک
دختمںیماحرضوہےئافررعضایکاےاہللےکروسؽ!آپےن دومںےسعنم رفامدایہکبجمہڈگناکدؾرکےتںیہ۔آپ ےن
اؿےسرفامایمتےھجمدؾانسؤ۔اوہنںےنانسایوتآپےنرفامایاؿںیموکیئرحجیکابتںیہن۔ہیوتفدعےںیہ۔
رافی  :یلعنبایببیصخٰ،ییحینبٰیسیع،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
فہدؾنجیکااجزتےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 397

راوی ً :بسہ بً ًبساهَّلل مٌاویہ بً ہظاو  ،سٔياٌ ً ،اػه  ،یوسٕ بً ًبساهَّلل بً حارث  ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

ٕ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث
َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ یُو ُس َ

الزٗ َِي ٔة ٔم ًِ ا ِل ُح َن ٔة َوا ِل ٌَي ِ ٔن َوال َّي ِن َلةٔ
ًَ ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َّخ َؽ فٔی ُّ

دبعہنبدبعاہللاعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،اعمص،ویفسنبدبعاہللنباحرث،رضحتاسن ریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنڈگنرظنافرلغےکدؾیکااجزترم تمرفامیئ۔
رافی  :دبعہنبدبعاہللاعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،اعمص،ویفسنبدبعاہللنباحرث،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسپنافروھچباکدؾ۔
ابب  :بطاکایبؿ
اسپنافروھچباکدؾ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 398

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ہياز بً رسی ،ابواَلحوؾ ،مِيرہ ،ابزاہيه ،اسوز ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہا

ؾ ًَ ًِ ُمِٔي َر َة ًَ ًِ إ ٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

ْق ٔب
َٗال َِت َر َّخ َؽ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ُّ
الزٗ َِي ٔة ٔم ًِ ا ِل َح َّيةٔ َوا ِل ٌَ ِ َ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،انہد نب رسی،اوباالوحص ،ریغمہ ،اربامیہ ،اوسد ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسپنافروھچبےکدؾیکااجزترفامیئ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،انہدنبرسی،اوباالوحص،ریغمہ،اربامیہ،اوسد،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اسپنافروھچباکدؾ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 399

راوی  :اسناًيل بً بہزاوً ،بيساهَّلل اطحعی ،سٔياٌ ،سہيل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ بَ ِض َز َاو َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َّ
َّ
ْق ْب َٓل َِه یَ َي ِه ل َِي َل َت ُط َٓ َ٘ا َل أَ َما
ْق ْب َر ُج َّل َٓل َِه َی َي ِه ل َِي َل َت ُط َٓ٘ٔي َل لٔل َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ ُٓ ََلىّا ل ََسَُ ِت ُط ًَ ِ َ
ل ََسُ َِت ًَ ِ َ
ت اهَّللٔ ال َّتا َّما ٔ
إٔى َّ ُط ل َِو َٗا َل ح ٔي َن أَ ِم َسي أًَُوذُ بٔکَل ٔ َنا ٔ
ت ٔم ًِ َ ِّ
ْق ٕب َحًَّي ي ُِؼبٔحَ
ش َما َخل َََ ٙما َ َّ
رض ُظ ل َِسْ ُ ًَ ِ َ

اامسلیعنبرہباؾ،دیبعاہللایعجش،ایفسؿ،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیصخشوکوھچب
ےناکٹایل۔فہراترھبوسہناکس۔یسکےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکالفںوکوھچبےناک ااسےئلفہراترھبوسہن
أتنِمْرَشِّ َ أم َحل َ ََ َ أم َ َّ
ال َّم ِ
اکس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ررےسونس!ارگفہاشؾےکفتقہیڑپھاتیل َأ ُع ُذ ُِکَلِمَا ِ
َ ُـ
لِلَّ َّ أ
أتا ِ

َ ُ
بوتحبصکتوھچبےکاکس ےےساےسرضرہنوہات۔
لغعَ ْق َر ٍ
ْ

رافی  :اامسلیعنبرہباؾ،دیبعاہللایعجش،ایفسؿ،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

اسپنافروھچباکدؾ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 400

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اًٌ ،بسالواحس بً زیازً ،ثناٌ بً حٜيه ،ابوبرک بً حزو ،حرضت ًنز بً حزو رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواحٔسٔ بِ ًُ زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َحٕٔ ٜيه َح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رع ِؿ ُت ال َّي ِضظَ َة ٔم ًِ ا ِل َح َّي ٔة ًَل َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َم َز ب ٔ َضا
ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ َٗا َل َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،دبعاولادحنبزاید،امثعؿنبمیکح،اوبرکبنبزحؾ،رضحترمعنبزحؾریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
ںیمےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسپناکدؾانسای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکسااجزترم تمرفامدی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،دبعاولادحنبزاید،امثعؿنبمیکح،اوبرکبنبزحؾ،رضحترمعنبزحؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسفںوکےئکافروجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےئکےئگ۔
ابب  :بطاکایبؿ
وجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسفںوکےئکافروجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےئکےئگ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 401

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،جزیز ،ميؼور ،ابی ؿهی ،مرسو ،ٚسيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ أَبٔی ُّ
الـ َهی ًَ ًِ َم ِ ُ
اط ٕٔ أَى ِ َت ا َّ
اض َو ِ
لظافٔی َلَ ٔطَٔا َئ إ ٔ ََّل ٔطَٔاؤ َُک
اض َربَّ ال َّي ِ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَتَی ا ِل َنز ٔ َیف ٓ ََس ًَا َلطُ َٗا َل أَذِص ِٔب ا ِل َب ِ

ٔطٔ ّ
َائ ََل ُي َِاز ٔ ُر َس َ٘ ّنا
ض
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،ایب حی ،رسمفؼ ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ب َّ
أس َف ْ ِ
ئ
ش ً
ُک ِ َ أ
شأئَ ِإ َّ أل ِ َ أ
نال َُّا ِأف َ أل ِ َ
بجامیبرےکاپسآےتوتاسےکےئلداعرکےتوترفامےت َأ ْذه ِ ْت ْ َ
أس َر َّ
ال ْ
ال ْ
اش َأ ْ َ
شؤ َ
ي ِد ُر َض َقمًاأاےااسنونںےک رپفرداگر! امیبریوکدفر رک دےئجیافرافشءاطعءرفامدےئجی۔ آپیہ افشء د ےنفاےل ںیہ۔افشءفیہےہ
َ أل ُ َ أ
وجآپاطعرفامںیئ۔ایسیافشءاطعرفامےئہکوکیئامیبریابیقہنرےہ۔
ض
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رجری،وصنمر،ایب حی،رسمفؼ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسفںوکےئکافروجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےئکےئگ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 402

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ ً ،بسربہً ،نزہ ،سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

اٌ ٔم َّنا
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس َر ِّبطٔ ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ين َيا بٔإٔذِ ٌٔ َربِّ َيا
َي ُ٘و ُل لٔل َِنز ٔ ٔ
یف بٔبُزَاٗٔطٔ بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ بٔ ِش ٔه اهَّللٔ تُ ِزبَ ُة أَ ِر ٔؿ َيا بٔزٔي َ٘ةٔ َب ٌِ ٔـ َيا ل ٔ ُي ِظفَی َس٘ ٔ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ ،دبعرہب ،رمعہ،دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےسرفاتی ےہہک یبن اینپ ایلگن وک اعلب کرارک اگل رک(یٹم
لن
ِب ا َ
ض ُِِ َق ِة َُع ْ ِص َتاأ ِ ُ ْشفَی َضق ِبمُ َتاأ َِأن ِٔذ ِْؿ َر ِّ َِّأ اہلل ےک انؾ ےس امہری زنیمیک
لِلِّ ُ ْت َب ُة َأ ْر ِ َ أ
اگلےت افر امیبری یک اقمؾ رپ ےتلم افر) ہی ڑپےتھ ِ ْ ِ
یٹمےسمہںیمےسیسکےکوھتکےسامہرےامیبروکافشءےلمیگ۔امہرےربےکمکحےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿ،دبعرہب،رمعہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسفںوکےئکافروجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےئکےئگ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 403

یحٌي بً ابی بٜير ،زہير بً محنس ،زیس بً خؼئہً ،نزو بً ًبساهَّلل بً ٌٛب ،ىآٍ بً جبير ،حرضت ًثناٌ
راوی  :ابوبرکٰ ،
بً ابوالٌاؾ ث٘فی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ ُخ َؼ ِي َٔ َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ أَبٔی بَُٜيِر ٕ َح َّسثَ َيا ُزصَيِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َیز ٔ َ
اؾ َّ
الث َ٘ف ٔ ِّی أَىَّطُ َٗا َل َٗ ٔس ِم ُت ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوبٔی َو َج ٍْ َٗ ِس کَا َز
اٌ بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ٌَ ٔ
ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٔ بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ

یُ ِب ٔللُىٔي َٓ َ٘ا َل یٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِج ٌَ ِل یَ َس َک ا ِل ُي ِنى َي ًَل َِيطٔ َو ُٗ ِل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ أًَُوذُ بٔ ٌٔزَّة ٔ اهَّللٔ َوٗ ُِس َرتٔطٔ ٔم ًِ َ ِّ
ش

َما أَ ٔج ُس َوأ ُ َحاذ ٔ ُر َس ِب ٍَ َمزَّا ٕ
ک َٓظَ َٔان ٔ َی اهَّللُ
ت َٓ ُ٘ل ُِت ذَل ٔ َ

اوبرکبٰ ،ییحی نب ایب ریکب ،زریہ نب دمحم ،زدی نب خصنفہ ،رمعف نب دبعاہلل نب بعک ،انعف نب ریبج ،رضحت امثعؿ نب اوبااعلص یفقث ریض
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ ےھجم ا اندشدیدرد اھت ہک ںیم الہتک ےک
ِ ِة
وہکِبا ِ
رقبیوہاکچاھت۔یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایدردہکہگجداایںاہھتروھکافراسترمہبت ِ ْ ِ
لِلَّ َأ ُع ُذ ِ ِ َّ
ج ِذ ُر۔ںیمےنہیڑپاھوتاہللاعتیلےنےھجمافشءاطعرفامیئ۔
ُ َف ُأ َ أ
ا ِ
لِلَّ َفدُق َْربِ ِةنِمْرَشِّ َ أم َأ ِ ُ
رافی  :اوبرکبٰ ،ییحی نب ایب ریکب ،زریہ نب دمحم ،زدی نب خصنفہ ،رمعف نب دبعاہلل نب بعک ،انعف نب ریبج ،رضحت امثعؿ نب اوبااعلص
یفقثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسفںوکےئکافروجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےئکےئگ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 404

راوی  :بْش بً ہَلل ػواًٖ ،بسالوارثً ،بسالٌزیز بً ػہيب ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رض َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس أَ ٌَّ
ْش بِ ًُ ص ََٔل ٕل الؼَّ َّو ُ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
اٖ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ
ک
يک ٔم ًِ کُلِّ َط ِي ٕئ یُ ِؤذٔی َ
ٔجب ِ َرائ ٔي َل أَتَی ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا ُم َح َّن ُس ا ِط َت َِ ٜي َت َٗا َل َن ٌَ ِه َٗا َل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ أَ ِرٗ ٔ َ

ٔم ًِ َ ِّ
ک
ک بٔ ِش ٔه اهَّللٔ أَ ِرٗٔي َ
ش کُلِّ َنٔ ِٕص أَ ِو ًَي ِ ٕن أَ ِو َحا ٔس ٕس اهَّللُ َي ِظٔٔي َ

رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکرضحت
ُ َ ے ے
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ْ
ع
ف
ُ
ن
ْ
َش
َ
ِ
ِ
َ
َ
اہکِبا َ
ْ
ف
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ت
ت
ٍ
ِ
ِ
کںیممت
ر
أ
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ّ
ِ
ا
ِب
ک
لِل
ّ
ُ
ا
أس
ج
ف
أ
ن
ف
أ
س
ْ
ي
ذ
ي
ک ٍْ
َ ِ
ربجالیئہیلعاالسلؾےن ِ ْ ِ
کنِمْ ّ ِ
ْ َ
ِّ ٍ ْ ٍ ْ َ
لِلِّ َأ ْرِْت َ
شُْ َ
رپاہللےکانؾےسدؾرکاتوہںرہفیلکتدہزیچےس۔رہسفنرظنافراحدسےکرشےساہللںیہمتافشءاطعءرفامےئ۔ںیمںیہمتاہلل
ےکانؾےسدؾرکاتوہں۔
رافی  :رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسفںوکےئکافروجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےئکےئگ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 405

راوی  :محنسبً بظار ،حٔؽ بً ًنزً ،بسالزحنً ،سٔياًٌ ،اػه بً ًبيساهَّلل  ،زیاز بً ثویب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ زٔ َیاز ٔبِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َو َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًُ َن َز َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ٔ
ل ُٗل ُِت
ث ُ َویِبٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َجا َئ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٌُوزُنٔی َٓ َ٘ا َل یٔی أَ ََل أَ ِرٗ ٔ َ
يک بٔزُٗ َِي ٕة َجائَىٔي ب ٔ َضا ٔجب ِ َرائ ٔي ُ

ش ال َّي َّٔاثَا ٔ
ت فٔی ا ِل ٌُ َ٘ ٔس َو ٔم ًِ َ ِّ
ٔيک ٔم ًِ َ ِّ
ش
ٔيک ٔم ًِ کُلِّ َزا ٕ
ئٓ َ
يک َواهَّللُ َي ِظٔ َ
بٔأبَٔی َوأُم ِّی بَل َی َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ أَ ِرٗ ٔ َ

َحا ٔس ٕس إٔذَا َح َش َس ث َ ََل َث َمزَّا ٕ
ت

دمحمنباشبر،صفحنبرمع،دبعارلنمح،ایفسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،زایدنبوثبی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےئلیک رشتفی الےئ وت ےھجم رفامےن ےگل ںیم ںیہمت فہ دؾ ہن رکفں وج ربجالیئ ہیلع االسلؾ
ریمےاپسالےئ؟ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!ریمےامںابپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ!رضفرےئجیک۔آپ
لِلِّ َأرِْتک َفا َُ ْ
ال َن ِ
نِم
أت ِفالْع ُ َق ِذ َف ْ
کنِمْرَشِّ َّ َّ أ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےننیتابرہیاملکتڑپےھ۔ ِ ْ ِ
کنِمْ ُ ّ ِ
ک َدائٍفِت َ
لِلُّ َش ِفت َ
ِبا َ ْ َ
رَشِّ َج ِأسٍ ِإ َذا ََ
َسَح

رافی  :دمحمنباشبر،صفحنبرمع،دبعارلنمح،ایفسؿ،اعمصنبدیبعاہلل،زایدنبوثبی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسفںوکےئکافروجدؾروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےئکےئگ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 406

راوی  :محنسبً سلامیٌ بً ہظاو بِسازی ،وٛيٍ ،ابوبرک بً خَلز باہلی ،ابوًامز ،سٔياٌ  ،ميہال  ،سٌيس بً جبير،
حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ َخ ََّلز ٕا ِل َباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕ َٗ َاَل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ صٔظَ او ٕا ِل َب ِِ َساز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ ال َّي ٔي ُّي َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي ٌَُوِّذُ
َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ٔم ِي َضا ٕل ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ک َ َ
ا ِل َح َش ًَ َوا ِل ُح َشي ِ َن َي ُ٘و ُل أًَُوذُ بٔکَل ٔ َنا ٔ
اٌ أَبُوىَا إٔبِ َزاصٔي ُه
ت اهَّللٔ ال َّتا َّم ٔة ٔم ًِ کُلِّ َط ِي َلا ٌٕ َوصَا َّم ٕة َو ٔم ًِ کُلِّ ًَي ِ ٕن ََل َّم ٕة َٗا َل َوک َ َ

وب َو َص َذا َحس ُ
ٔیث َؤٛي ٍٕ
ي ٌَُوِّذُ ب ٔ َضا إ ٔ ِس َنٌٔي َل َوإ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِو َٗا َل إ ٔ ِس َنٌٔي َل َو َي ٌِ ُ٘ َ

دمحمنب امیلسؿ نب اشہؾ ادغادی ،فعیک ،اوبرکب نب الخد ابیلہ ،اوباعرم ،ایفسؿ  ،اہنمؽ  ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل

اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحاتنینسحریضاہللاعتٰیلہنعوکدؾرکےتوتہیڑپےتھ َأ ُع ُذ ُِ َکلِمَاأ ِ
الم َّ ِة
لِلَّ َّ أ
تا ِ
کعَ ْن ٍن َ ألم َّ ٍةںیماہللےکابربتکافروپرےاملکتیکانپہاماتگنوہں۔رہناطیؿافرزرہےلیڑیکےےس
ک َش ْن َعا ٍأؿ َف َ أ
هم َّ ٍة َفنِمْ ُ ّ ِ
نِمْ ُ ّ ِ

افررہرظندبےسوجونجمؿیھبرکدہ یےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکامہرےدجرتحمؾدیساناربامیہہیلعاالسلؾاےنپ

اصزبحادفںرضحتاامسلیع،ااحسؼایاامسلیعفوقعیبوکیہیدؾایکرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنب امیلسؿ نب اشہؾ ادغادی ،فعیک ،اوبرکب نب الخد ابیلہ ،اوباعرم ،ایفسؿ  ،اہنمؽ  ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخبراکوعتذی۔
ابب  :بطاکایبؿ
اخبراکوعتذی۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :محنسبً بظار ،ابوًامز ،ابزاہيه اطہلی ،زاؤز بً حؼين ًرکمہ ،ابً ًباض ،زورسی سيس ًبسالزحنً بً
ابزاہيه زمظقی ،ابً ابی ٓسیک ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض أَ ٌَّ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕ َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاص ٔي ُه اْلِ َ ِط َضل ٔ ُّی ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ حُ َؼي ِ ٕن ًَ ًِ ً ِ ٔ

اٌ ي ٌَُ ِّل ُن ُض ِه ٔم ًِ ا ِل ُح َّیم َو ٔم ًِ اْلِ َ ِو َجا َٔ ک ُ ِّل َضا أَ ٌِ َي ُ٘ولُوا بٔ ِش ٔه اهَّللٔ ا ِل َٜبٔير ٔأَ ًُوذُ بٔاهَّللٔ ا ِل ٌَؤي ٔه
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
رع َٕ ٚنٌَّا ٕر َو ٔم ًِ َ ِّ
ٔم ًِ َ ِّ
اض فٔی َص َذا أَُٗو ُل َيٌَّارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ
ش َ ِّ
رح ال َّيارٔ َٗا َل أَبُو ًَا ٔمز ٕأَىَا أ ُ َخال ٔ ُ
ٕ ال َّي َ
ش ِٔ
إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
يب َة اْلِ َ ِط َضل ٔ ُّی ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن ًَ ًِ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ أَبٔی َحب ٔ َ

رع َٕ ٚيٌَّارٕ
ض ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ َو َٗا َل ٔم ًِ َ ِّ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ًِٔ
شِٔ

ص
دمحمنب اشبر ،اوباعرم ،اربامیہ ا ہلی ،داؤد نب نیصح رکعہم ،انب ابعس ،دفرسی دنس دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،انب ایب دفکی،

رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملساحصہب ریضاہللاعتٰیلہنع وکاخبرافرامتؾدردفں ںیم
لْع ِب
َ
ال ِراہللسبےےکانؾےس۔ ںیم
ح َّ أ
نِمرَشِّ َِّ
ي ٍر َف ْ
لِلَّا َػ ِم نِمْرَشِّرِع ٍْؼ َ َّ أ
لِلَّالْک ِتی ِر َأ ُعذُ ِ أن ِ
ِِبا ِ
ہیڑپےنھیک میلعترفامےتےھت ْ ِ
فاےل اہلل یک انپہ اماتگن وہں افر وجش امرےنفاےل(وخؿ ےس رھبی وہیئ) رگ ےک رش ےس افرآگ یک رگیم ےک رش ےس۔ اوباعرم
ےتہکںیہںیمولوگں ےس فلتخمڑپاتھوہںاعسر۔(تخسرسشک)۔ دفرسیدنس ےسیھبیہیرمفیےہ۔اس ںیم اعیر(ایےئ یطح
ےکاسھت)ےہ۔
ص
رافی  :دمحمنب اشبر ،اوباعرم ،اربامیہ ا َہلی ،داؤد نب نیصح رکعہم ،انب ابعس ،دفرسی دنس دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،انب ایب
دفکی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبراکوعتذی۔

جلس  :جلس سوو
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راوی ً :نزوبً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيار حنصي ،ابً ثوباًٌ ،نير ،جيازہ بً ابی امہً ،بازہ بً ػامت رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ًُ َني ِر ٕأَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ُج َيا َز َة بِ ًَ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيا ٕر ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ ثَ ِوبَ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
ل ًَل َِيطٔ َّ
ک َٓ َ٘ا َل
الش ََلو ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو یُو ًَ ُ
أَبٔی أ ُ َم َّي َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ َبا َز َة بِ ًَ الؼَّ ا ٔمتٔ َي ُ٘و ُل أَتَی ٔجب ِ َرائ ٔي ُ

ٔيک
ک ٔم ًِ َح َش ٔس َحا ٔس ٕس َو ٔم ًِ کُلِّ ًَي ِ ٕن اهَّللُ َي ِظٔ َ
يک ٔم ًِ کُلِّ َط ِي ٕئ یُ ِؤذٔی َ
بٔ ِش ٔه اهَّللٔ أَ ِرٗ ٔ َ

رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،انبوثابؿ،ریمع،ہچندہنبایباہم،ابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
لِلَّ
ِب ا ِ
یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اخبر وہ راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رضحت ربجالیئ آےئ افر ہی دؾ ایک ِ ْ ِ
ُ َ ے ے
ع
ُ
ن
ْ
َش
ُ
َ
ِ
َ
ف
ْ
ِ
ت
ٍ
ِ
ک۔
ک ٍنا ُ
لِلّ
ينِمْ ِ
ک ْ
ک ٍْ
َسَح َجأس َفنِمْ ّ ِ
نِم ّ ِ
َأ ْرِْت َ
َ
ش ُ ْيذ َ

رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،انبوثابؿ،ریمع،ہچندہنبایباہم،ابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؾرکےکوھپانکن۔
ابب  :بطاکایبؿ
دؾرکےکوھپانکن۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مينوٌ رقی ،سہل بً ابی سہل ،وٛيٍ ،مالک بً اىص ،زہزی ،رعوہ ،او النوميين
سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َٗالُوا َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ ال َّزق ُِّّی َو َس ِض ُ
الزٗ َِيةٔ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ یَ ِي ُٔ ُث فٔی ُّ
الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبومیمؿریق،لہسنبایبلہس،فعیک،ام کلنباسن،زرہی،رعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیل
اہنعرفامیتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدؾرکےکوھپاکنرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،یلعنبومیمؿریق،لہسنبایبلہس،فعیک ،امکلنباسن ،زرہی،رعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دؾرکےکوھپانکن۔

جلس  :جلس سوو
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یحٌي  ،بْش بً ًنز ،مالک  ،ابً طہاب ،رعوہ ،او النوميين سيسہ
ًيسي  ،محنس بً ٰ
راوی  :سہل بً ابی سہل  ،مًٌ بً ٰ
ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

ْش بِ ًُ ًُ َن َز َٗ َاَل َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا َس ِض ُ
ل بِ ًُ أَبٔی َس ِض ٕل َٗا َل َح َّسث َ َيا َم ٌِ ًُ بِ ًُ ً َٔيسي ح و َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَي َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ

ْقأ ُ ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ
َمال ٔ ْک ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ إٔذَا ا ِط َتکَی َي ِ َ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ُ َ
بٔا ِل ُن ٌَوِّذَا ٔ
ْقأ ُ ًَل َِيطٔ َوأَ ِم َشحُ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َر َجا َئ بَ َز َٛت َٔضا
ت َو َی ِي ُٔ ُث َٓ َل َّنا ا ِط َت َّس َو َج ٌُ ُط ِ ٛي ُت أ ِ َ

لہس نب ایب لہس ،نعم نبٰیسیع ،دمحم نب ٰییحی  ،رشب نبرمع ،امکل ،انباہشب ،رعفہ ،اؾ اوملنینمدیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبجامیبروہےتوتوخدیہوعمذنیتڑپھرکاےنپافرپدؾرکےتیل،وھپےتکن۔بجآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکامیبریدشدیوہیئگوتںیمدؾڑپیتھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہاکدتسکرارکریھپیتربتکیکادیمےس۔
رافی  :لہس نب ایب لہس ،نعم نبٰیسیع ،دمحم نب ٰییحی ،رشب نبرمع ،امکل ،انباہشب ،رعفہ ،اؾ اوملنینمدیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعتسیاکٹلان۔
ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیاکٹلان۔

جلس  :جلس سوو
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یحٌي بً جزار ابً اخت زیيبً ،بساهَّلل
راوی  :ایوب بً محنس ،مٌنز بً سلامیًٌ ،بساهَّلل بً بْش ،اًنعً ،نزو بً مزہٰ ،
بً زیيب حرضت زیيب اہليہ حرضت ابً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا ُم ٌَ َّنزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ بٔ ِْشٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَ ُّی ُ
اٌ
َی ِحٌَي بِ ًٔ ا ِل َحزَّارٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ أ ُ ِختٔ َزیِ َي َب ا ِم َزأَة ٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ َزیِ َي َب َٗال َِت کَاى َ ِت ًَ ُح ْوز َت ِس ُخ ُ
ل ًَ َل ِي َيا َت ِزقٔی ٔم ًِ ا ِل ُح ِن َزة ٔ َوک َ َ
اٌ ًَ ِب ُس اهَّللٔ إٔذَا َز َخ َل َت َي ِح َيحَ َو َػ َّو َت ٓ ََس َخ َل یَ ِو ّما َٓ َل َّنا َسنٔ ٌَ ِت َػ ِو َتطُ ا ِح َت َح َب ِت ٔم ِي ُط َٓ َحا َئ
َل َيا َ ٔ
رس ْیز كَؤی ُ
ل ا ِل َ٘ َوائ ٔٔه َوک َ َ
َمَی ب ٔطٔ َو َٗا َل
َٓ َحل ََص إیٔ َی َجاى ٔ ٔيي ٓ ََن َّشىٔي ٓ ََو َج َس َم َّص َخ ِي ٕم َٓ َ٘ا َل َما َص َذا َٓ ُ٘ل ُِت ُرقّی یٔی ٓ ٔيطٔ ٔم ًِ ا ِل ُح ِن َزة ٔ َٓ َح َذبَ ُط َو َٗ َل ٌَ ُط َ َ
الزقَی َوال َّت َنائ َٔه َوال ِّت َو َل َة
َل َ٘ ِس أَ ِػ َبحَ آ ُل ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَُِي ٔ َيا َئ ًَ ًِ ِّ ِ
الْش ٔک َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ُّ
َ
رصنٔی ُٓ ََل ٌْ ٓ ََس َم ٌَ ِت ًَ ِيىٔي َّالًٔي َتلٔيطٔ َٓإٔذَا َر َٗ ِيت َُضا َس ََ ٜي ِت َز ِم ٌَت َُضا َوإٔذَا َت َز ِٛت َُضا
ِٔ
ش ْک ُٗل ُِت َٓإٔنِّی َ َ
َ ِج ُت یَ ِو ّما َٓأبِ َ َ
َز َم ٌَ ِت َٗا َل ذَا ٔک َّ
الظ ِي َلا ٌُ إٔذَا أَك َ ٌِتٔطٔ َت َز َٔ ٛک َوإٔذَا ًَ َؼ ِيتٔطٔ ك َ ٌَ ًَ بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ فٔی ًَ ِيي ٔ ٔک َو َل ًِٔ ٜل َِو ٓ ٌََلِتٔ ََ ٛنا ٓ ٌََ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ

اض
َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اض َربَّ ال َّي ِ
اٌ َخي ِ ّرا ل َٔک َوأَ ِج َس َر أَ ٌِ ُت ِظ َٔي ِ َن َت ِي َـ ٔحي َن فٔی ًَ ِيي ٔ ٔک ا ِل َنا َئ َو َت ُ٘ولٔي َن أَذِص ِٔب ا ِل َب ِ
اط ٕٔ أَى ِ َت َّ
ِ
الظافٔی ََل ٔطَٔا َئ إ ٔ ََّل ٔطَٔاؤ َُک ٔطٔ ّ
َائ ََل ُي َِاز ٔ ُر َس َ٘ ّنا

اویبنبدمحم،رمعم نبامیلسؿ،دبعاہللنبرشب،اشمع،رمعفنبرمہٰ،ییحینبزجارانباتخزبنی،دبعاہللنبزبنیرضحتزبنی
اہیلہ رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامیت ںیہہکاکی سبایھ امہرےاپس آای رکیت ؟یھ رسخابدہ اکدؾرکیت ؟یھ امہرےاپس
اکی تخت اھت سج ےک اپےئ ےھت بج رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادنر رشتفی الےت وت اھکنھکرےت افر آفاز دےتی اکی
رفز فہ ادنر رشتفی الےئ ںیم ےن ایکنآفاز  ین وت اؿ ےس رپدہ ںیم وہیئگ فہ آےئ افر ریمےاسھت یہ ھٹیب ےئگ اوہنں ےن ےھجماہھت
اگلای وت اکی وعتسی اؿ وک وسحمس وہا رفامےن ےگل ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن اہک ریما وعتسی ےہ اس رپ رسخ ابدے ےس اچبؤ اک دؾ ایک وہا ےہ۔
اوہنںےناےسچنیھکرکوتڑاافرکنیھپدایافررفامایہکدبعاہللےکرھگفاےلرشکےسزیباروہےکچںیہںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسدؾوعتسیافروٹان(بحاکڈنگا)بسرش کےہ۔ںیمےناہکہکاکیرفزںیمابرہ یلکوتالفںیکھجم رپ
رظنڑپیاےکسدعبےسریمیوجآا ھاسیکرطػ؟یھےنہب یگلںیماسرپدؾرکفںوت کیھٹوہاجیتوہںافردؾرتکرکدفںوت رھپ
ےنہبیتگل ےہرفامےنےگلہیناطیؿیکاکراتسینےہ بجمت ایکسانرفامینرکیتوہوت فہاہمتریآا ھ ںیماینپایلگنتوھبات ےہاہتبلارگ مت
فیہلمعرکفوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکوتہیاہمترےقحںیمرتہبیھبوہاگافراہمتریافشاییبےئلیکتہبومزفںیھب
ب َّ
أس ْ ِ
ي ِد ُر َض َقمًاأ۔
ئ َ أل ُ َ أ
شأ ً
شئَ ِإ َّ أل ِ َ أ
نال َُّا ِأف َ أل ِ َ أ
أس َر َّ َ
ُک ِ َ
ےہمتاینپآا ھںیماپیناکاٹنیھچڈاولافرہیوہک َأذْ ه ِ ْت ْ َ
ال ْ
ال ْ
اش َأ ْ َ
شؤ َ
رافی  :اویب نب دمحم ،رمعم نب امیلسؿ ،دبعاہلل نب رشب ،اشمع ،رمعف نب رمہٰ ،ییحی نب زجار انب اتخ زبنی ،دبعاہلل نب زبنی

رضحتزبنیاہیلہرضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
وعتسیاکٹلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 412

راوی ً :لی بً ابی خؼيب ،وٛيٍ ،مبارک ،حشً  ،حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی ا ِل َد ٔؼ ٔ
يب َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُم َب َار ٕک ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ً ِٔن َز َ

رف َٓ َ٘ا َل َما َص ٔذظ ٔ ا ِل َح ِل َ٘ ُة َٗا َل َص ٔذظ ٔ ٔم ًِ ا ِل َواص ٔ َي ٔة َٗا َل اىِز ٔ ًِ َضا َٓإٔى َّ َضا ََل َتزٔی ُس َک إ ٔ ََّل
َو َس َّل َه َرأَی َر ُج َّل فٔی َیسٔظ ٔ َح ِل َ٘ ْة ٔم ًِ ُػ ِ ٕ
َوصِ ّيا

یلعنبایببیصخ،فعیک،کرارک،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اکی رمد ےک اہھت ںیم لتیپ اکالھچ داھکی وت رفامای ہی الھچشیک ےہ ؟ ےنہک اگل ہی فاهتہ (امیبری) ےئلیک ےہ رفامای اےس ااتر دف ویکہکن اس
ےساہمترےادنرفنہافرزمکفرییہسبےھیگ۔
رافی  :یلعنبایببیصخ،فعیک،کرارک،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آبیساکایبؿ۔
ابب  :بطاکایبؿ
آبیساکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 413

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،یزیس بً ابی زیاز ،سلياٌ بً ًنزو بً احوؾ ،حرضت او جيسب رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

ؾ ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َیز ٔ َ
یس بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أ ُ ِّو ُج ِي ُس ٕب َٗال َِت َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرمَی َج ِن َز َة ا ِل ٌَ َ٘ َب ٔة ٔم ًِ بَ ِل ًٔ ا ِل َوازٔی یَ ِو َو ال َّي ِ ٔ ُ
رص َٖ
ْح ث َّه ا ِن َ َ

َو َتب ٔ ٌَ ِت ُط ا ِم َزأَ ْة ٔم ًِ َخ ِث ٌَ ٕه َو َم ٌَ َضا َػ ٔي ٌّي ل ََضا بٔطٔ بَ ََلئْ َلَ یَ َتک َ َّل ُه َٓ َ٘ال َِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إ ٔ ٌَّ َص َذا ابِىٔي َو َب٘ ٔ َّي ُة أَصِلٔی َوإ ٔ ٌَّ بٔطٔ
ئ َٓأت ُ َٔی ب ٔ َنا ٕئ َٓ َِ َش َل َی َسیِطٔ َو َم ِـ َن َف َٓا ُظ ث ُ َّه
بَ ََل ّئ ََل یَ َتک َ َّل ُه َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ائ ِ ُتونٔی بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًِ َما ٕ
يت ا ِل َن ِزأَ َة َٓ ُ٘ل ُِت ل َِو َو َص ِبتٔ یٔی ٔم ِي ُط َٓ َ٘ال َِت إٔى َّ َنا
أَ ًِ َلا َصا َٓ َ٘ا َل ا ِس٘ٔيطٔ ٔم ِي ُط َو ُػيِّي ًَل َِيطٔ ٔم ِي ُط َوا ِس َت ِظف ٔی اهَّللَ َل ُط َٗال َِت َٓ َل٘ ٔ ُ
ض
ص َُو ل ٔ َض َذا ا ِل ُنب ِ َتل َی َٗال َِت َٓ َل٘ ٔ ُ
يت ا ِل َن ِزأَ َة ٔم ًِ ا ِل َح ِو ٔل ٓ ََشأ َ ِلت َُضا ًَ ًِ ا ِل ُِ ََلو ٔ َٓ َ٘ال َِت بَ َزأَ َو ًَ َ٘ َل ًَ ِ٘ َّل ل َِي َص َُ٘ ٌُ ٛو ٔل ال َّيا ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،سیدینبایبزاید،ایلسؿنبرمعفنباوحص،رضحتاؾبدنبریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ
ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ ےن رح ےک دؿ فادی ےک بیشن ےس رمجہ ہبقع رپرکنکایں امرںی رھپ آپ
فاسپوہےئآپےکےھچیپہلیبقمعثخیکاکیاخوتؿآریہںیھتاؿےکاسھتاؿاکہچباھتاسرپوکیئارثاھتاسےنرعضایکہکاے
اہللےکروسؽہیریمااٹیباسرپھچکارثےہہکہیوباتلںیہن۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھچکاپینالؤاپینالایایگآپےن
دفونںاہھت دوھےئافریلکیکرھپفہاپیناسوعرتوکدے رکرفامایاسہچبوکہیاپینالپؤافراسےکدبؿرپاگلؤافراسےکےئلاہلل
اعتیلےسافشءاموگن۔رضحتاؾبدنبریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکںیماسوعرتےسیلمافردروخاتسیکہکوھتڑااساپینےھجم
دےدفےنہکیگلہکہیوتاسامیبریےئلیکےہرفامیتںیہہکآدنئہاسؽرھپاسےسالماقتوہیئوتںیمےنڑلےکےکقلعتموپاھچےنہک
یگلدنترتسوہایگےہافرولوگںےسسبھرکدھجمساروہایگےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،سیدی نب ایب زاید ،ایلسؿ نب رمعف نب اوحص ،رضحت اؾ بدنب ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرکمیےس(العجرکےک)افشءاحلصرکان۔
ابب  :بطاکایبؿ
رقآؿرکمیےس(العجرکےک)افشءاحلصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 414

راوی  :محنسبً ًبيسبً ًتبہ بً ًبسالزحنً ٛيسیً ،لی بً ثابت ،مٌاذ بً سلامیٌ ،ابی اسح ،ٙحارث ،حرضت ًلی
َکو اهَّلل وجہہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ِٔ ٜيس ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ َيا َسٌَّازُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ أَبٔی
إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِيطُ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخي ِرُ َّ
ْقآ ٌُ
الس َوا ٔء ا ِل ُ ِ
دمحمنبدیبعنبہبتعنبدبعارلنمحدنکی،یلعنباثتب،اعمذنبامیلسؿ،ایبااحسؼ،احرث،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ رفامےتںیہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرتہبنیدفارقآؿرکمیےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعنبہبتعنبدبعارلنمحدنکی،یلعنباثتب،اعمذنبامیلسؿ،ایبا،قح،احرث،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفداھریفاالاسپنامرڈاانل۔
ابب  :بطاکایبؿ
دفداھریفاالاسپنامرڈاانل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 415

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسہ بً سلامیٌ ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت أَ َم َز ال َّي ٔي ُّي َػل َّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
يب ا ِل َح َب َل َي ٌِىٔي َح َّي ّة َخبٔي َث ّة
رص َوي ُٔؼ ُ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ َ٘ ِت ٔل ذٔی ُّ
الل ِٔ َي َتي ِ ٔن َٓإٔى َّ ُط َی ِل َتنٔ ُص ا ِل َب َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےندفداھریفاالاسپنامرڈاےنلاکارمرفامایویکہکنہیثیبخاسپنادناھرکد۔اتےہافرلمحرگاد۔اتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفداھریفاالاسپنامرڈاانل۔
ابب  :بطاکایبؿ
دفداھریفاالاسپنامرڈاانل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 416

راوی  :احنس بً ًنزو بً رسحً ،بساهَّلل بً وہب ،یوىص ،طہاب ،ساله  ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل
الرس ٔح َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِٗ ُتلُوا ا ِل َحيَّا ٔ
رص َوي ُِش٘ ٔ َلا ٌٔ ا ِل َح َب َل
ت َوا ِٗ ُتلُوا ذَا ُّ
الل ِٔ َي َتي ِ ٔن َواْلِ َبِت َ َر َٓإٔى َّ ُض َنا یَ ِل َتنٔ َشا ٌٔ ا ِل َب َ َ
ادمح نبرمعف نب رسح ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن ،اہشب ،اسمل ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ
اہللیلصا ہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوپنںوکامردایرکفوصخًاصدفداھریاسپنافردؾےٹکاسپنوکویکہکنہیدفونںانیبیئزالئرک
دےتیںیہافرلمحاسطقرکدےتیںیہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،اہشب،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔
ابب  :بطاکایبؿ
کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 417

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،بسہ بً سلناٌ ،محنس بً ًنز ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي ٌُِحٔبُ ُط ا ِلَٔأ ِ ُل ا ِل َح َش ًُ َویَ َِ
رک ُظ ال ِّلي َ َر َة
دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہنباملسؿ،دمحمنبرمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکایھچافؽدنسپ؟یھافردبافیلاندنسپ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دبعہنباملسؿ،دمحمنبرمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔
ابب  :بطاکایبؿ
کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 418

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیسبً ہاروٌ ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ أَى ِ َبأَىَا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
َو َس َّل َه ََل ًَ ِس َوی َو ََل كٔي َ َر َة َوأُح ُّٔب ا ِلَٔأ ِ َل الؼَّ الٔحَ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدینب اہرفؿ ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
امیبرازوخد دعتمی ںیہن وہیت (ہکلب اابسب ًالثم رجامیث فریغہ ےس یتلیھپ ےہ اجتیلہ ےک ولگ ہی ایخؽ رکےت ےھت ہک ضعب امیبرایں
ازوخددعتمیوہیتںیہ)افردبافیلدرتسںیہنافرکینافؽدنسپدیہےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 419

ًيسي بً ًاػه ،زر ،حرضت ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،سٔياٌ  ،سلنہٰ ،

اػ ٕه ًَ ًِ ز ٕٓٔر ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل
اٌ ًَ ًِ َسل ََن َة ًَ ًِ ً َٔيسي بِ ًٔ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ش ْک َو َما ٔم َّيا إ ٔ ََّل َو َل ًَّٜٔاهَّللَ یُ ِذصٔبُطُ بٔال َّت َوک ُّ ٔل
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال ِّلي َ َرةُ ٔ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ہملسٰ،یسیعنباعمص،زر،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایدبافیلرشکےہ(رضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک)مہںیمےسسجوکدبوگشیناکفمہوہ وت
اہللاعتیلوتلکیکفہجےساےسدفررفامدںیےگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،ہملسٰ،یسیعنباعمص،زر،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 420

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواَلحوؾ ،سناکً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَب ُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ؾ ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
رف
ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل ًَ ِس َوی َو ََل كٔي َ َر َة َو ََل صَا َم َة َو ََل َػ َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباالوحص ،امسک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای امیبری ازوخد دعتمی ںیہن وہیتکس افر دبافیل درتس ںیہن اول وکیئ (وحنمس) زیچ ںیہن افر رفص (ےک ےنیہم ںیم وحنتس)
ھچکںیہن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 421

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،ابً ابی جياب ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أَبٔی َج َي ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ل َٗا َل
َو َس َّل َه َلَ ًَ ِس َوی َو ََل كٔي َ َر َة َو ََل َصا َم َة َٓ َ٘ َاو إٔل َِيطٔ َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ا ِل َبٌٔيرُ َیُٜو ٌُ بٔطٔ ا ِل َح َز ُب َٓ َت ِح َز ُب بٔطٔ ِاْلٔب ٔ ُ
ک ا ِل َ٘ َس ُر ٓ ََن ًِ أَ ِج َز َب اْلِ َ َّو َل
ذَل ٔ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،انب ایب ہچنب ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایامیبریاکدعتمیوہانھچکںیہندبافیلھچکںیہناولھچکںیہناکیرمدڑھکےوہےئافررعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملساکیافٹنوکاخرشوہیتےہرھپاسےسابیقافوٹنںوکیھباخرشوہاجیتےہ۔آپ ےنرفامایہیدقتریفرہنےلہپافٹنوک
سکےساخرشیگل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،انبایبہچنب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔
ابب  :بطاکایبؿ
کینافؽانیلدنسپدیہےہافردبافؽانیلاندنسپدیہےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 422

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،محنس بً ًنزو ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ یُورٔزُ ا ِل ُن ِنز ٔ ُق ًَل َی ا ِل ُن ٔؼ ِّح

اوبرکب نب ا یب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےنرفامایامیبروکدنترتسےکاپسہنالایاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذجاؾ۔
ابب  :بطاکایبؿ
ذجاؾ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 423

موسي ،محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی ،یوىص بً محنس ،مٔـل بً ٓـالہ ،حبيب بً طہيس ،محنس
راوی  :ابوبرک ،محاہسبً ٰ
بً ميٜسر ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ
وسي َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخل َٕٕ ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی َٗالُوا َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ُمٔ ََّـ ُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َو ُم َحاصٔ ُس بِ ًُ ُم َ
يب بِ ًٔ َّ
الظضٔي ٔس ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٜسٔرٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َخ َذ
َٓ َـا َل َة ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
ب ٔ َي ٔس َر ُج ٕل َم ِح ُذوو َٕٓأ َ ِز َخل ََضا َم ٌَطُ فٔی ا ِل َ٘ ِؼ ٌَ ٔة ث ُ َّه َٗا َل ک ُ ِل ٔث َ٘ ّة بٔاهَّللٔ َو َت َو ُّ ِّک ًَل َی اهَّللٔ
اوبرکب،اجمدہنبومیس،دمحمنبفلخالقسعین،ویسننبدمحم،لضفمنباضفہل،بیبحنبدیہش،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ذجایم رمد اک اہھت ڑکپا افر اےنپ اسھت ایپہل ںیم
دالخرکےکاراشدرفامایاھکؤاہللرپرھبفہسےہافرایسرپاامتعدےہ۔
رافی  :اوبرکب،اجمدہنبومٰیس ،دمحمنب فلخالقسعین،ویسن نبدمحم،لضفم نب اضفہل،بیبح نبدیہش،دمحم نبدکنمر،رضحت اجرب
نبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ذجاؾ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 424

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيهً ،بساهَّلل بً ابی ہيس ،محنس بً ًبساهَّلل ًنزو بً ًثنآٌ ،اكنہ ىبت حشين ،سيسىا ابً
ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يب َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی الزِّىَاز ٔ ح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی ا ِل َد ٔؼ ٔ

اٌ ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ
َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی ص ٔ ِي ٕس َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًُ ِث َن َ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل تُس ُٔینوا ال َّيوَ َز إیٔ َی ا ِل َن ِح ُذو ٔمي َن
ا ِل ُح َشي ِ ٔن ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

دبعارلنمحنباربامیہ،دبعاہللنبایب دنہ ،دمحم نبدبعاہلل رمعف نبامثعؿ،افب ہ ب نیسح،دیسانانبابعس ریض اہللاعتٰیلہنع ےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایذجاویمںیکرطػیکٹکٹابدنھرکتمداھکیرکف۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،دبعاہللنبایبدنہ،دمحمنبدبعاہللرمعفنبامثعؿ،افب ہبنیسح،دیسانانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ذجاؾ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 425

ليلی بً ًلاء ،آل شیس ٛے ایک مزز ًنزو
راوی ً :نزوبً رآٍ ،ہظيهٰ ،

اٌ فٔی
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسث َ َيا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ َر ُج ٕل ٔم ًِ آ ٔل َّ ٔ
الْشی ٔس ُي َ٘ا ُل َل ُط ًَ ِن ْزو ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل ک َ َ
َو ِٓ ٔس َث٘ ٔ ٕ
وو َٓأ َ ِر َس َل إٔل َِيطٔ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِار ٔج ٍِ َٓ َ٘ ِس بَا َي ٌِ َيا َک
يٕ َر ُج ْل َم ِح ُذ ْ
رمعفنب راعف ،میشہٰ ،یلیل نب اطعء ،آؽ رشدی ےک اکی رمد رمعف ےتہک ںیہ ہک اؿ ےک فادل ےن ئاتای ہک ہلیبق فیقث ےک فدف ںیم اکی
ذجایمرمداھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساغیپؾاجیھبوکفاسپوہاجؤمہےنںیہمتتعیبرکایل۔
رافی  :رمعفنبراعف،میشہٰ،یلیلنباطعء،آؽرشدیےکاکیرمدرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجدف۔
ابب  :بطاکایبؿ
اجدف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 426

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،ہظاو ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

ْح ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َس َ َ
ل إٔل َِيطٔ أَى َّ ُط
اٌ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ َد َّي ُ
َو َس َّل َه یَ ُضوز ٔ ٌّی ٔم ًِ یَ ُضوز ٔ بَىٔي ز َُریِ ٕ ٙيُ َ٘ا ُل َلطُ َلبٔي ُس بِ ًُ اْلِ َ ًِ َؼ ٔه َحًَّي ک َ َ
ل َّ
َات ل َِي َل ٕة َز ًَا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َز ًَا ث ُ َّه
اٌ ذ َ
اٌ ذ َ
َئ ٌَِ ُ
َات َی ِوو ٕأَ ِو ک َ َ
الظ ِي َئ َو ََل َئ ٌَِ ُل ُط َٗال َِت َحًَّي إٔذَا ک َ َ
َز ًَا ث ُ َّه َٗا َل یَا ًَائٔظَ ُة أَ َط ٌَزِ ٔ
َ
ت أَ ٌَّ اهَّللَ َٗ ِس أَ ِٓ َتان ٔی ٓ ٔ َامی ا ِس َت ِٔت َ ِي ُت ُط ٓ ٔيطٔ َجائَىٔي َر ُج ََل ٌٔ َٓ َحل ََص أَ َح ُسص َُنا ً ٔ ِي َس َرأِسٔي َو ِاْ َ ُ
ً ٔ ِي َس رٔ ِجلٔی َٓ َ٘ا َل َّال ٔذی ً ٔ ِي َس َرأِسٔي ل ٔ َّل ٔذی ً ٔ ِي َس رٔ ِجلٔی أَ ِو َّال ٔذی ً ٔ ِي َس رٔ ِجلٔی ل ٔ َّل ٔذی ً ٔ ِي َس َرأِسٔي َما َو َج ٍُ ال َّز ُج ٔل َٗا َل

ََک َٗا َل َوأَیِ ًَ ص َُو
وب َٗا َل َم ًِ كَ َّب ُط َٗا َل َلبٔي ُس بِ ًُ اْلِ َ ًِ َؼ ٔه َٗا َل فٔی أَ ِّی َط ِي ٕئ َٗا َل فٔی ُم ِظ ٕم َو ُمظَ اكَ ٕة َو ُج ِّٕ كَل ٌَِ ٔة ذ َ ٕ
َم ِلبُ ْ
ض ٔم ًِ أَ ِػ َحابٔطٔ ث ُ َّه َجا َئ َٓ َ٘ا َل َواهَّللٔ یَا ًَائٔظَ ُة
اٌ َٗال َِت َٓأ َ َتاصَا ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی أُىَا ٕ
َٗا َل فٔی بٔئِز ٔذٔی أَ ِر َو َ

ئ َو َل َٜأ َ ٌَّ ى َ ِدل ََضا ُرؤ ُُض َّ
رح ِٗ َت ُط َٗا َل ََل أَ َّما أَىَا َٓ َ٘ ِس
َل َٜأ َ ٌَّ َمائ َ َضا نُ َ٘ا ًَ ُة ا ِلحٔ َّيا ٔ
الظ َياكٔي ٔن َٗال َِت ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَٓ َََل أَ ِ َ
شا َٓأ َ َم َز ب ٔ َضا َٓ ُسٓ ٔ َي ِت
ًَا َٓانٔی اهَّللُ َو َ ٔ
َکص ُِت أَ ٌِ أُث ٔي َر ًَل َی ال َّيا ٔ
ض ٔم ِيطُ َ ًّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ
عض
ونبزرقی ےک اکی وہیدی ےن رحس ایک ااکس انؾ دیبل نب ا م اھت۔ یبن یلص اہللہیلعفآہل فملسیک ہی احتل وہیئگ ہک آپ وک ایخؽ وہاتہک
آپالفںاکؾرکےتںیہاحالہکنآپفہاکؾہنرکےتےھتاکیدؿایراتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداعیکرھپداعیکرھپ
داعیکرھپرفامایاےاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعںیہمتولعمؾرکاناچاتہےہ؟ریمےاپسدفرمدآےئاکیریمےرسےکاپسھٹیبایگ
افر دفرسی دقومں ںیم وج رس ےک اپس اھٹیب اھت اس ےن اپؤں یک رطػ ےھٹیب وہےئ رمد ےس اہک ای اپؤں یک رطػ فاےل ےن رس یک
عض
رطػ فاےل ےس اہک۔ اس رمد وک ایک امیبری ےہ؟ وجاب دای اس رپ اجدف ےہ وپاھچ سک ےن اجدف ایک؟ وجاب دای ہک دیبل نب ا م ےن
وپاھچسکزیچںیماجدفایک؟وجابدایہکیھگنکںیمافراؿابولںںیموجیھگنکرکےتںیمرگےتںیہافررنوجھکرےکوخہشےکالغػ
ںیموپاھچہیزیچںیاہکںںیہ ؟ وجابدایہکذیارفاؿےک ونکںیںیم۔دیسہاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنع رفامیت ںیہہک یبن یلصاہللہیلع
فآہلفملساسونکںیرپرشتفیالےئوترفامایاےاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاسونکںیاکاپیندنہمیےکاپینیکرطح(رنیگن)اھتافر
فاہںےکدرتخناطیونںےکرسولعمؾوہےتےھت۔رفامیتںیہںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽآپےناےسالجویکںہنڈاال
رفامایاہللاعتیلےنےھجماعتیفدیافرںیمےندنسپہنایکہکولوگںںیمرشالیھپؤںرھپآپےنارمرفامایانچہچنفہبساایشءدنفرک
دیںیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشہؾ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اجدف۔

جلس  :جلس سوو
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یحٌي بً ًثناٌ بً ٛثير بً زیيارحنصي ،ب٘يہ ،ابوبرک ًيسي ،یزیس بً ابی حبيب ،محنس بً یزیس مرصیين ،ىآٍ،
راوی :
ٰ

ابً ًنز  ،او النوميين سيسہ او سلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

یس بِ ًٔ أَبٔی
اٌ بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيا ٕر ا ِلحٔ ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ ا ِل ٌَ ِي ٔس ُّي ًَ ًِ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ ًُ ِث َن َ
ک ک ُ َّل
َحبٔيبٕ َو ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َیز ٔ َ
یس ا ِلنٔ ِ ٔ
رص َّیي ِ ٔن َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ىَآ ٔ ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗال َِت أ ُ ُّو َسل ََن َة یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ََل َیزَا ُل ي ُٔؼيبُ َ
ًَاو ٕ َو َج ٍْ ٔم ًِ َّ
ُوب ًَل َ َّی َوآ َز ُو فٔی كٔي َيتٔطٔ
الظاة ٔا ِل َن ِش ُنو َم ٔة َّالًٔي أَکَل َِت َٗا َل َما أَ َػابَىٔي َط ِي ْئ ٔم ِي َضا إ ٔ ََّل َوص َُو َمِٜت ْ

ٰییحینبامثعؿنب ریثکنبدانیریصمح،ہیقب،اوبرکب یسنع،سیدی نبایببیبح،دمحمنبسیدیرصمنیی،انعف،انبرمع،اؾ اوملنینمدیسہاؾ
ہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےنرعضایکاےاہللےکروسؽآپوکرہاسؽامیبری وہاجیتےہاسزرہیلیرکبیویکہجےسوجآپےن
(ربیخ ںیم اکی وہید یک دوعت ںیم) اھکیئ آپ ےن رفامای ےھجم وج امیبری یھب وہیئ فہ اس فتق یھب ریمے دقمر ںیم یھکل وہیئ ؟یھ
بجدیسانآدؾہیلعاالسلؾیٹمےکےلتپےھت۔
رافی ٰ :ییحینبامثعؿنبریثکنبدانیریصمح،ہیقب،اوب رکبیسنع،سیدینبایببیبح،دمحمنبسیدیرصمنیی،انعف،انبرمع،اؾاوملنینم
دیسہاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربھگاٹہافردنینااچٹوہےنےکفتقیکداع۔
ابب  :بطاکایبؿ
ربھگاٹہافردنینااچٹوہےنےکفتقیکداع۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌ ،وہب ،محنسبً ًحَلٌ ،يٌ٘وب بً ًبس بً اطخ ،سٌيس بً مشيب ،سٌس بً مالک،
حرضت خولہ بيت حٜيه رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا َوص ِْب َٗا َل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َي ٌِ ُ٘ َ

اْلِ َ َط ِّخ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ َس ٌِسٔ بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َخ ِو َل َة ب ٔ ِيتٔ َحٕٔ ٜيه أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل َِو أَ ٌَّ
أَ َح َس ُِ ٛه إٔذَا ىَزَ َل َم ِيز َّٔل َٗا َل أًَُوذُ بٔکَل ٔ َنا ٔ
ت اهَّللٔ ال َّتا َّم ٔة ٔم ًِ َ ِّ
ش َما َخل ََ ٙل َِه َي ُ َّ
ک ا ِل َن ِيز ٔ ٔل َط ِي ْئ َحًَّي یَ ِز َت ٔح َل ٔم ِيطُ
رض ُظ فٔی ذَل ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش ،افعؿ،فبہ،دمحمنبالجعؿ،وقعیبنبدبعنباجش،دیعسنببیسم،دعسنبامکل،رضحتوخہلتنبمیکحریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ زنمؽ ںیم ڑپاؤڈاےل (افر اس فتق) ہی
َ
داعڑپےھَ َأ ُع ُذ ُِکَلِمَا ِ
الم َّ ِةنِمْرَشِّ َ أم َحل ََوتاساقمؾیکوکیئزیچاےسرضرہناچنہپےکسیگاہیںکتہکفاہںےسوکچرکاجےئ۔
لِلَّ َّ أ
أتا ِ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،فبہ ،دمحمنب الجعؿ ،وقعیب نب دبع نب اجش،دیعس نببیسم ،دعس نب امکل ،رضحت وخہل تنب
میکحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ربھگاٹہافردنینااچٹوہےنےکفتقیکداع۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً ًبساهَّلل انؼاریً ،يييہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ًثناٌ بً ابی الٌاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَىٔي ًُ َي ِي َي ُة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
اؾ َٗا َل َل َّنا ا ِس َت ٌِ َن َلىٔي َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َّ
اللائ ٕٔٔ َج ٌَ َل َي ٌِز ٔ ُق یٔی َط ِي ْئ فٔی َػ ََلت ٔی َحًَّي
بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ٌَ ٔ
اؾ ُٗل ُِت َن ٌَ ِه یَا
ک َر َحل ُِت إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل ابِ ًُ أَبٔی ا ِل ٌَ ٔ
َما أَ ِزرٔی َما أ ُ َػل ِّی َٓ َل َّنا َرأَیِ ُت ذَل ٔ َ
َاک َّ
الظ ِي َلا ٌُ
رع َق یٔی َط ِي ْئ فٔی َػل ََوات ٔی َحًَّي َما أَ ِزرٔی َما أ ُ َػل ِّی َٗا َل ذ َ
َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل َما َجا َئ ب ٔ َ
ک ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َ َ
اَ ِد ًَ ُس َّو اهَّللٔ َٓٔ ٌََ َل
َرض َب َػ ِسرٔی ب ٔ َي ٔسظ ٔ َو َت َٔ َل فٔی ٓ َٔیم َو َٗا َل ِ ُ
ا ِزى ُ ِط ٓ ََسى َ ِو ُت ٔم ِي ُط َٓ َحل َِش ُت ًَل َی ُػ ُسورٔ َٗ َسم َ َّی َٗا َل ٓ َ َ

ک ث َ ََل َث َمزَّا ٕ
ک َٗا َل َٓ َ٘ا َل ًُ ِث َنا ٌُ َٓل ٌََ ِنزٔی َما أَ ِح ٔشبُ ُط َخال ََلىٔي َب ٌِ ُس
ت ث ُ َّه َٗا َل ا ِل َح ِ ٙبٔ ٌَ َنل ٔ َ
ذَل ٔ َ
دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہللااصنری،ہنییعنبدبعارلنمح،رضحتامثعؿنبایبااعلصریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجماطفئاکاعلم(وگررن)رقمررفامایوتےھجموجامنزڑپھراہوہںاسےسذوہؽوہاجاتںیمےنہیاحتل
دیھکیوترفس رکےکروسؽاہللیکدختمںیم احرضوہا۔آپےنرفامایانبایبااعلص؟ںیمےنرعضایکیج۔اےاہللےکروسؽ
رفامایےسیکآانوہاںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽےھجمامنزںیمھچکایخؽآےناگلاہیںکتہکہییھبدایھؿ ںیہنراتہہکوکؿ
یسامنزڑپھراہوہں۔رفامایہیناطیؿ(اکارث)ےہرقبیوہ اجؤںیمآپےکرقبیوہاافروجنپںےکلب(ومدب)ھٹیبایگآپےن
ریمے ہنیس رپ اہھت امرا افر ریمے ہنم ںیم اکتھترا افر رفامای اے دنمش دخا لکن اج نیت ابر ااسی یہ ایک رھپ رفامای (اجؤ) اےنپ رفاضئ رس
ااجنؾدف۔رضحتامثعؿرفامےتںیہمسقےہہکاسےکدعبناطیؿےنےھجمفوسہسہنڈاال۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہللااصنری،ہنییعنبدبعارلنمح،رضحتامثعؿنبایبااعلصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ربھگاٹہافردنینااچٹوہےنےکفتقیکداع۔
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ابوليلی  ،حرضت ابوليلی رضي اهَّلل
موسي ً ،بسہ بً سلامیٌ ،ابوجيابً ،بسالزحنً بً
راوی  :ہاروٌ بً حياٌ ،ابزاہيه بً ٰ
ٰ
تٌا ٰیی ًيہ

اب ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی
وسي أَى ِ َبأَىَا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّسث َ َيا أَبُو َج َي ٕ
َح َّسثَ َيا َص ُ
ارو ٌُ بِ ًُ َحي َ
َّاٌ َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ُم َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ َ
رعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ یٔی أَ ّخا َو ٔج ٌّا َٗا َل َما
ل َِيل َی ًَ ًِ أبٔيطٔ أبٔی ل َِيل َی َٗا َل ِ ٛي ُت َجال ٔ ّشا ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذِ َجائ َ ُط أ ِ َ
ک َٗا َل بٔطٔ ل ََن ْه َٗا َل اذِ َص ِب َٓأِتٔىٔي بٔطٔ َٗا َل ٓ ََذ َص َب َٓ َحا َئ بٔطٔ َٓأ َ ِجل ََش ُط بَي ِ َن یَ َسیِطٔ ٓ ََشنٔ ٌِ ُتطُ ًَ َّوذَ ُظ بَٔٔات ٔ َحةٔ
َو َج ٍُ أَخٔي َ
ِرک ٔس ِّي َوثَ ََل ٔث آ َیا ٕ
اب َوأَ ِربَ ٍٔ آ َیا ٕ
ت ٔم ًِ َخات َٔنت َٔضا
ا ِل َٔ ٜت ٔ
ْقة ٔ َوآ َی َتي ِ ٔن ٔم ًِ َو َس ٔل َضا َوإ ٔ َل ُضِ ُٜه إ ٔ َل ْط َواح ْٔس َوآ َیةٔ ال ُ ِ
ت ٔم ًِ أَ َّو ٔل ا ِل َب َ َ

َّ
َ
َوآ َی ٕة ٔم ًِ آ ٔل ً ِٔن َز َ َ
َ
رع ٔ
اٖ إ ٔ ٌَّ َربَِّ ُٜه اهَّللُ َّال ٔذی َخل ََِ ٙاْیَ َة َوآیَ ٕة ٔم ًِ
اٌ أ ِح ٔشبُ ُط َٗا َل َطض ٔ َس اهَّللُ أى َّ ُط ََل إ ٔ َل َط إَٔل ص َُو َوآ َی ٕة ٔم ًِ اْلِ ِ َ
اٌ َل ُط بٔطٔ َوآ َی ٕة ٔم ًِ ا ِلحٔ ًِّ َوأَى َّ ُط َت ٌَای َی َج ُّس َربِّ َيا َما َّات َد َذ َػاح َٔب ّة َو ََل َول َّسا
آَ ََل ب ُ ِزصَ َ
ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َو َم ًِ َی ِس َُ َم ٍَ اهَّللٔ إ ٔ َل ّضا َ َ

ْش َو ُٗ ِل ص َُو اهَّللُ أَ َح ْس َوا ِل ُن ٌَوِّ َذ َتي ِ ٔن َٓ َ٘ َاو اْلِ َ ِرعابٔی َٗ ِس بَ َزأَ
ت َوثَ ََل ٔث آیَا ٕ
ْش آیَا ٕ
ت ٔم ًِ أَ َّو ٔل الؼَّ َّآا ٔ
آَ ا ِل َح ِ ٔ
َو ًَ ِ ٔ
ت ٔم ًِ ٔ ٔ
َ ُّ
ل َِي َص بٔطٔ بَأ ِ ْض
اہرفؿنبایحؿ،اربامیہنبومٰیس،دبعہنبامیلسؿ،اوبہچنب،دبعارلنمحنباوبٰیلیل،رضحتاوبیلیلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک دختم ںیم اھٹیب وہا اھتہک اکی داہییت احرض وہا افر رعض ایک ہک ریما اھبیئ امیبر ےہ۔ آپ ےن
درایتفرفامایایکامیبریےہ؟وبالاےسآبیسےہ۔رفامایاجؤافراےسریمےاپسےلآؤ۔فہایگافراےسےلآایافرآپےکاسےنم
لَھُ ِْ
اےس اھٹب دای ںیم ےن انس آپ ےن اس رپ ہی دؾ ایک وسرة افہحت وسرة رقبہ یک ادتبایئ اچر آایت افر درایمؿ ےس دف آںیتی ( َف ِإ م ِإلَ ٌة
اُ) افر آبة ارکلیس افر رقبہ یک آرخی نیت آایت افر آؽ رمعاؿ یک اکی آتی ریما امگؿ ےہ ہک ( َصھ ِ َذ ا َ
ه) ؟یھ
لِلُّ َأ َّب ُة َ أل ِإلَ َة ِإ َّ أل ُ َ
َف ِ ٌ
الق َحل َ ََ۔۔۔)افرومونمؿیک(آرخی)آتی( َفنَمْ َ ْب ُع َ َ
لِلَّ َّ ِ
لِلَّ ِإَل َ ًھاأآرَخَ َ ألرُب َْه َأؿلَ ُة
َما ِ
ّبا ُ
افرارعاػیکآتیکرارہک( ِإ َّؿ َر َّ ُ ْ
َّن
لا افر وسرہ اصافت یک ادتبایئ دس آایت افر رشح یک نیت آایت افر
بِ ِة) افر وسرہ نج یک آتی َف َأ َّب ُة َ َي َأَل َ ُّ
ُ َر ِّ َ أِّ َ أم ا ج ََذ َصأ ِخ َت ًة َف َ أل َف َ ً
ُ)افروعمذنیترھپفہداہییتدنترتسوہرکاےسیڑھکاوہاہکفیلکتاکھچکارثیھبابیقہناھت۔
ها ُ
(لقْ ُ َ
لِلَّ َأ َ ٌ
رافی  :اہرفؿنبایحؿ،اربامیہنبومٰیس،دبعہنبامیلسؿ،اوبہچنب،دبعارلنمحنباوبٰیلیل،رضحتاوبیلیلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابلساکایبؿ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابلساکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 431

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،رعوہ ،او النوميين ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َػلَّی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
يؼ ٕة ل ََضا أَ ًِ ََل ْو َٓ َ٘ا َل َط َِ َلىٔي أَ ًِ ََل ُو َص ٔذظ ٔاذِ َصبُوا ب ٔ َضا إیٔ َی أَبٔی َج ِض ٕه َوأِتُونٔی بٔأَىِب ٔ َحاى ٔ َّيتٔطٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َخنٔ َ
اوبرکب نبایب ہبیش ،ایفس ؿ نب ہنییع،زرہی،رعفہ،اؾاوملنینماعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےسرفاتیےہہک آرضحنتیلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ےن امنز ڑپیھ اکی افین اچدر ںیم سج ںیم شقن ےھت رھپ امنز ڑپھ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اچدر ےک
لیبوبوٹں ےن ھجم وک اغلف رک دای (امن ز ںیم) ہی اچدر اوبک م ےک اپس ےل اج (اوہنں ےن ہی اچدر آپ وک  یجیھ ؟یھ) افر اؿ ےس اکی
اسدیاچدرےھجمالدف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،اؾاوملنینماعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابلساکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 432

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،سلامیٌ بً مِيرہ ،حنيس بً ہَلل حرضت ابوبززہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة أَ ِخب َ َرنٔی ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ا ِل ُنِٔي َرة ٔ ًَ ًِ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ أَبٔی بُزِ َز َة َٗا َل َز َخل ُِت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َ َج ِت یٔی إ ٔ َز ّارا َُلٔيوّ ا ٔم ًِ َّالًٔي ُت ِؼ َي ٍُ بٔا ِل َي َن ًٔ َوَ ٔ ٛش ّ
ائ ٔم ًِ َص ٔذظ ٔ اْلِ َ ِٔ ٛش َيةٔ َّالًٔي تُ ِسع َی ا ِل ُن َلب ََّس َة
ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓأ ِ َ
َوأَٗ َِش َن ِت یٔی َل ُ٘ب ٔ َف َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ٔيض ٔ َنا
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنب الہؽرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہہکںیماؾاوملنینمدیسہ

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم احرض وہا اوہنں ےن ےھجم اکی وم ا اس دنبہت اکنؽ رک دای وج نمی ںیم انبای افر ہی اعؾ یس اچدر
سجوکملتذہےتہکںیہرھپمسقاھکرکےھجمئاتایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکااقتنؽاؿدفڑپکفںںیموہا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽرضحتاوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابلساکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 433

راوی  :احنسبً ثابت جحسری ،سٔياٌ بً ًيييہ ،احوؾ ،حٜيه ،خالسبً مٌساٌ ،حرضت ًبازہ بً ػامت رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ًُ َبا َز َة
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َح ِح َسر ُّٔی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َم ٌِ َس َ

بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػلَّی فٔی َط ِن َل ٕة َٗ ِس ًَ َ٘ َس ًَل َِي َضا

ادمحنباثتبچجذری،ایفسؿنبہنییع،اوحص،میکح،اخدلنبدعماؿ،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاچدرںیمامنزادارفامیئآپےناسرپرگہابدنھیل؟یھ۔(اتہکلھکہناجےئ)۔
رافی  :ادمحنباثتبچجذری،ایفسؿنبہنییع،اوحص،میکح،اخدلنبدعماؿ،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابلساکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 434

ًبساَلًلی ،ابً وہب ،مالک ،اسح ٙبً ًبساهَّلل بً ابی كلحہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :یوىص بً
ٰ

َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَ َيا َمال ٔ ْک ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َمال ٔ ٕک َٗا َل ُِ ٛي ُت َم ٍَ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ًَل َِيطٔ رٔ َزائْ ى َ ِح َزان ٔ ٌّی َُل ٔ ُ
يى ا ِل َحا ٔط َي ٔة
ویسننبدبعاالٰیلع،انبفبہ،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتآپرجناؿیکینبوہیئاکیاچدرومےٹاحہیش(انکرہ)فایلےنہپوہےئےھت۔
رافی  :ویسننبدبعاالٰیلع،انبفبہ،امکل،ا،قحنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابلساکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 435

راوی ً :بسال٘سوض بً محنس ،بْش بً ًنز ،ابً لہيٌہ ،ابواَلسوزً ،اػه بً ًنز بً ٗتازہً ،لی بً حشين او النوميين
سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

اػ ٔه بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ َٗ َتا َز َة
يٌ َة َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ُ٘ ُّسو ٔ
ْش بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
ض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ

ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل ُح َشي ِ ٔن ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َما َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُش ُّب أَ َح ّسا َو ََل یُ ِل َوی َل ُط ث َ ِو ْب

دبعادقلفسنبدمحم،رشبنبرمع،انبہعیہل،اوباالوسد،اعمصنبرمعنباتقدہ،یلعنبنیسحاؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
رفامیتںیہہکںیمےنیھبکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدفرسےوکرباالھبےتہکہنداھکیافرہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک

ڑپکےہہترکےکرےھکاجےت(اسےئلہکاےنتڑپکےےھتیہہنہکہہترکےکرںیھک۔
رافی  :دبعادقلفسنبدمحم ،رشبنبرمع،انبہعیہل،اوباالوسد،اعمصنبرمعنباتقدہ،یلعنبنیسحاؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابلساکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 436

راوی  :ہظاو بً ًنارً ،بسالٌزیز بً ابی حازو ،حرضت سہل بً سٌس ساًسی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَب ٔيطٔ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َّ
الشأًس ِّٔی أَ ٌَّ ا ِم َزأَ ّة َجائ َ ِت إیٔ َی
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔبُرِ َزة ٕ َٗا َل َو َما ا ِلب ُ ِر َزةُ َٗا َل َّ
الظ ِن َل ُة َٗال َِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َن َش ِح ُت صَ ٔذظ ٔ ب ٔ َيسٔی

َ
َُخ َد ًَ َل ِي َيا ٓ َٔيضا َوإٔى َّ َضا َْل ٔ َزا ُر ُظ َٓ َحا َئ ُٓ ََل ٌُ بِ ًُ
ْٔلَ ُِ ٛش َو ََ ٛضا َٓأ َخ َذ َصا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِح َتا ّجا إٔل َِي َضا ٓ َ َ
يضا َٗا َل َن ٌَ ِه َٓ َل َّنا َز َخ َل كَ َوا َصا َوأَ ِر َس َل ب ٔ َضا
ُٓ ََل ٌٕ َر ُج ْل َس َّنا ُظ یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َما أَ ِح َش ًَ َص ٔذظ ٔا ِلب ُ ِر َز َة ِاُ ٛشي ٔ َ

إٔل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط ا ِل َ٘ ِو ُو َواهَّللٔ َما أَ ِح َش ِي َت ُٔ ٛش َي َضا ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِح َتا ّجا إ ٔل َِي َضا ث ُ َّه َسأ َ ِل َتطُ إٔیَّاصَا َو َٗ ِس ًَل ٔ ِن َت أَى َّ ُط
وٌ ََٔ ٛىٔي َٓ َ٘ا َل َس ِض ْل َٓک َاى َ ِت ََ َٔ ٛي ُط َی ِو َو
ََل َیزُ ُّز َسائ َّٔل َٓ َ٘ا َل إنِّٔی َواهَّللٔ َما َسأ َ ِل ُت ُط إٔیَّا َصا ْٔلَ ِل َب َش َضا َو َلَ ًِٔ ٜسأ َ ِل ُت ُط إٔیَّا َصا ل ٔ َتَ ُٜ
ات
َم َ
اشہؾ نب امعر ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ آپ یک
دختم ںیم اچدر ےل رک احرض وہںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہی اچدر اےنپ اہوھتں ےس ںیم ےن اےئلس ینب ہک آپ ںینہپ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوبقؽرفامیئآوکپاسیکرضفرتیھب ؟یھرھپآپفہاچدرزبینترکےکابرہ رشتفیالےئ
فہ اچدر آپ اک دنبہت ؟یھ وت الفں الفںآےئ ااکن انؾذرک ایک افر رعض ایک اے اہلل ےکروسؽ ہی اچدر ایکوخبےہ۔ آپ یلص اہللہیلع

فآہلفملس ےھجمانہپدےئجیآپ ےنرفامایکیھٹےہ افرادنراج رکاےسہت رک ےکاؿےکاپس جیھبدی وتولوگں ےناسےس اہکدخبا مت
ےنااھچںیہنایک۔یبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکدختمںیم ہیاچدریسکےنک شیک ؟یھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ایکساحتج
؟یھرھپمتےنامگن یلاحالہکن ںیہمتہیولعمؾیھبےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسلئوکاخیلاہھتںیہنول اےتفہےنہکاگلدخبا
ںیمےنہیےننہپےکےئلںیہنیلںیم ےنوتاسےئلامیگنہکہیریمانفکےہ۔رضحتلہسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہسجرفزاؿ
اصبحاکااقتنؽوہااؿاکنفکفیہاچدر؟یھ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعازعلسینبایباحزؾ،رضحتلہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابلساکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 437

یحٌي بً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيار حنصي ،ب٘يہ بً وليس ،یوسٕ بً ابی ٛثير ،ىوح بً ذٛواٌ ،حشً،
راوی :
ٰ
حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٕ بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيارٕ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ًَ ًِ یُو ُس َ
وٖ َولَب ٔ َص
وٖ َوا ِح َت َذی ا ِل َن ِد ُؼ َ
الؼ َ
ى ُو ٔح بِ ًٔ ذ ََِ ٛو َ
اٌ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل لَب ٔ َص َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ

ثَ ِو ّبا َخ ٔظ ّيا َخ ٔظ ّيا

ٰییحینب امثعؿ نبدیعسنب ریثکنبدانیریصمح،ہیقبنبفدیل ،ویفسنبایبریثک،ونح نب ذوکاؿ،نسح،رضحت اسن ریض اہللاعتٰیل
ہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافؿزبینترفامےتافروٹ اوہوجاتوخدیہیسےتیلافرومےٹےسوم اڑپکا
نہپےتیل۔
رافی ٰ :ییحی نبامثعؿ نبدیعس نب ریثک نبدانیریصمح ،ہیقبنبفدیل،ویفس نبایب ریثک،ونح نبذوکاؿ،نسح ،رضحتاسنریض

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

اینڑپکاےننہپیکداع۔
ابب  :ابلساکایبؿ
اینڑپکاےننہپیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 438

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،اػبّ بً زیس ،ابوالٌَلء ،حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َٗا َل
وٌ َٗا َل َح َّسثَ َيا أَ ِػ َب ُّ بِ ًُ َزیِ ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ل بٔطٔ فٔی َح َيات ٔی ث ُ َّه َٗا َل
اب ثَ ِوبّا َجس ّ
لَب ٔ َص ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
ٔیسا َٓ َ٘ا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذی ََ ٛشانٔی َما أ ُ َوارٔی بٔطٔ ًَ ِو َرت ٔی َوأَ َت َح َّن ُ

ٔیسا َٓ َ٘ا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذی ََ ٛشانٔی َما أ ُ َوارٔی بٔطٔ
َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ لَب ٔ َص ثَ ِوبّا َجس ّ
ل بٔطٔ فٔی َحيات ٔی ث ُ َّه ًَن َس إیٔ َی َّ
اٌ ف ٔی ََ ٛي ٕٔ اهَّللٔ َوفٔی حٔٔ ِٔى اهَّللٔ َوفٔی ٔستِر ٔاهَّللٔ
ًَ ِو َرت ٔی َوأَ َت َح َّن ُ
الث ِو ٔب َّال ٔذی أَ ِخل ََ ٙأَ ِو أَ ِل َقی َٓ َت َؼ َّس َ ٚبٔطٔ ک َ َ
َ
َ
َح ًّيا َو َم ِّي ّتا َٗال ََضا ثَ ََلثّا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،اغبص نب زدی ،اوباالعلء ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دیسان رمع نب اطخب
ریضاہللاعتٰیلہنعےناینڑپکاانہپافراہک(رتہمج)امتؾ رعتںیفیاہللاعتیلےکےئلںیہسجےن ےھجمرتسک اپےنافرزدنیگںیمزتنی
ےکےئلہیڑپکاانہپایایرھپرفامایہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجاینڑپکانہپرکہیداعڑپےھ۔الْحَمْ ُذلِلَِّ
َنح
َّ ِ
ح ِنرھپرپاےنڑپکےوکدصہقرکدےوتفہزدنیگافرومترہاحؽںیماہللیکابہگنین
ع َر ِن َف َأ َمَّ ُلبِ ِة ِف َ َ أ
َک ِأن َ أم ُأ َفا ِرقبِ ِة َ ْ
الق َ َ
افرافحتظںیمرےہ۔نیتابریہیاراشدرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اغبصنبزدی،اوباالعلء،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ابلساکایبؿ
اینڑپکاےننہپیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 439

راوی  :حشين بً مہسیً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،زہزی ،ساله ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ٔیسا َوً ِٔع
ٔیس َٗا َل ََل بَ ِل َُ ٔشي ْل َٗا َل ا ِل َب ِص َجس ّ
ک صَ َذا َُ ٔشي ْل أَ ِو َجس ْ
يؼا أَبِ َي َف َٓ َ٘ا َل ثَ ِوب ُ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرأَی ًَل َی ًُ َن َز َٗنٔ ّ

يسا
يسا َو ُم ِت َطض ٔ ّ
َحنٔ ّ
نیسح نب دہمی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکدیفسرک ہتےنہپداھکیوترفامایاہمتراہیڑپکاد الوہاےہایںیہنرعضایکاینںیہنےہد الوہا
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےئنڑپکےونہپاقلبرعتفیزدنیگزگارفافراہشدتیکومترمف۔
رافی  :نیسحنبدہمی،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونممعابلس۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ونممعابلس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 440

راوی  :ابوبرک ،سٔياٌ بً سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزیً ،لاء بً یزیس ليثي ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس َّ
الل ِيثٔ ِّي ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ یَز ٔ َ
ئ َو ٔاَل ِحت ٔبا ُئ فٔی َّ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ ل ٔ ِب َش َتي ِ ٔن َٓأ َ َّما ال ِّل ِب َش َتا ٌٔ ٓ ِ
الث ِو ٔب ا ِل َواحٔسٔ ل َِي َص ًَل َی َ َِ ٔجطٔ
َاطت َٔنا ُل الؼَّ َّنا ٔ
َ
ٔم ِي ُط َط ِي ْئ
اوبرکب ،ایفسؿ نب ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اطعء نب سیدی یثیل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفابلوسںےسعنمرفامایاکیاامتشؽامصءےس(اکییہڑپکاوپرےدبؿرپاسرطحٹپلانیلہکاہھت
اپؤںیھبہنالہےکسضبافاقتڑپکاذراوھچ اوہوتاسںیمرتسےنلھکاکادنہشییھبوہاتےہ)افراکییہڑپکاوہوتاےسی وگٹامررکانھٹیب
ہکرتسالھکرےہ۔
رافی  :اوبرکب،ایفسؿنبایفسؿنبہنییع،زرہی،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ونممعابلس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 441

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابواسامہً ،بيساهَّلل بً ًنز ،خبيب بً ًبسالزحنً ،حٔؽ بً ًاػه ،حرضت
ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ُخب َ ِي ٔب بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ َهی ًَ ًِ ل ٔ ِب َش َتي ِ ٔن ًَ ًِ ِ
ئ َو ًَ ًِ
َحٔ ِٔؽ بِ ًٔ ًَ ٔ
اطت َٔنا ٔل الؼَّ َّنا ٔ
ٔاَل ِحت ٔبا ٔ َّ
رف ٔجطٔ إیٔ َی َّ
ئ
الش َنا ٔ
َ
ئ فٔی الث ِو ٔب ا ِل َواحٔسٔ ُي ِٔ ٔضي بٔ َ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم ،دیبع اہلل نب رمع ،بیبخ نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف مسق ےک ابلوسں ےس عنم رفامای ا ْضبِمَا ِأؽ ا َّلضمَّاأءےس افر اکی یہ
ڑپکاوہوتاےسیادنازےسانٹیپلہکرشاگمہآامسؿیکیلھکرےہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم ،دیبعاہلل نب رمع ،بیبخ نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ونممعابلس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 442

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابواسامہ ،سٌس بً سٌيسً ،نزہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہا

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ى َ َهی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ل ٔ ِب َش َتي ِ ٔن ِ
ک إیٔ َی
ئ َو ٔاَل ِحت َٔبا ٔ
اطت َٔنا ٔل الؼَّ َّنا ٔ
ئ فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َوأَى ِ َت ُمٔ ِٕف َ َِ َج َ

َّ
ئ
الش َنا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم ،دعس نب دیعس ،رمعہ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفمسقےکابلوسںےسعنمرفامایاامتشؽامصءےسافراکییہڑپکاوہوتاےسیادنازےسانٹیپلہک
رشاگمہآامسؿیکرطػیلھکرےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،دعسنبدیعس،رمعہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابولںاکڑپکااننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںاکڑپکااننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 443

موسي طيباٌٗ ،تازہ ،ابی بززہ حرضت ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،حشً بً ٰ

اٌ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل یٔی َیا بُى َ َّي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وسي ًَ ًِ َط ِي َب َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ
الش َنا ُئ َل َح ٔش ِب َت أَ ٌَّ رٔی َح َيا رٔیحُ َّ
ل َِو َطض ٔ ِس َت َيا َوى َ ِح ًُ َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ َػابَت ِ َيا َّ
الـأ ِ ٌٔ
اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومٰیسابیشؿ،اتقدہ،ایبربدہرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےناےنپاصزبحادہےسرفامایاٹیب
ارگوتںیمہاساحتلںیمداتھکیہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتافرابرشربیسوتںیہمتاتگلہکامہریوبڑیھبیک
وبےہ۔(ینعیابولںاکابلسےننہپےسایسیوبآےنیتگلےہ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومٰیسابیشؿ،اتقدہ،ایبربدہرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںاکڑپکااننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 444

راوی  :محنس بً ًثناٌ بً َکامہ ،ابواسامہ ،احوؾ بً حٜيہ ،خالسبً مٌساٌ ،حرضت ًبازہ بً ػامت رضي اهَّلل

تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ
َکا َم َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِح َو ُؾ بِ ًُ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َم ٌِ َس َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َ َ
َات یَ ِوو ٕ َو ًَل َِيطٔ ُج َّب ْة ُرو ٔم َّي ْة ٔم ًِ ُػ ٕ
وٖ َؿ ِّي َ٘ ُة ا ِلَّ ُٜني ِ ٔن
َ َد ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
الؼَّ ا ٔمتٔ َٗا َل َ َ

ٓ ََؼلَّی ب ٔ َيا ٓ َٔيضا ل َِي َص ًَل َِيطٔ َط ِي ْئ َُيِرُ َصا

دمحمنبامثعؿنبرکاہم،اوبااسہم،اوحصنبحکتہ،اخدلنبدعماؿ،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکی
رفزروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسابرہرشتفیالےئآپرفیمہبجےنہپوہےئےھتوجابولںاکانبوہااھتایکسآںینیتس
گنتںیھتآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنایس اکیڑپکے ںیمںیمہامنزڑپاھیئآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک مسجارہط رپاےکس
العفہھچکہناھت۔
رافی  :دمحمنبامثعؿنبرکاہم،اوبااسہم،اوحصنبحکتہ،اخدلنبدعماؿ،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںاکڑپکااننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 445

راوی ً :باض بً وليس زمظقی ،احنس بً ازہز ،مزواٌ بً محنس ،یزیسبً سنم ،وؿين بً ًلاء ،محٔون بً ًل٘نہ،
حرضت سلناٌ ٓارسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َوأَ ِح َن ُس بِ ًُ اْلِ َ ِزصَز ٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ِّ
الش ِن ٔم َح َّسثَىٔي
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
اٌ ا ِلَٔارٔ ٔس ِّي أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َو َّؿأ َ َٓ َ٘ل ََب ُج َّب َة
ا ِل َوؿٔي ُن بِ ًُ ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ًِ َم ِح ُٔوئ بِ ًٔ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ َسل َِن َ
ُػ ٕ
وٖ کَاى َ ِت ًَل َِيطٔ ٓ ََن َشحَ ب ٔ َضا َو ِج َض ُط

ابعس نبفدیل دیقشم ،ادمح نب ازرہ ،رمفاؿ نب دمحم ،سیدینب طمس ،ف نی نب اطعء ،وفحمط نب ہمقلع ،رضحت املسؿ افریس ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکافرابولںاکہبجنہپراھکاھتایسوکٹلپرکہرہہاصػرکایل۔
رافی  :ابعس نب فدیل دیقشم ،ادمح نب ازرہ ،رمفاؿ نب دمحم ،سیدینب طمس ،ف نی نب اطعء ،وفحمط نب ہمقلع ،رضحت املسؿ افریس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںاکڑپکااننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 446

موسي بً ٓـل ،طٌبہ ،ہظاو ،ہظاو بً زیس ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :سویسبً سٌيسٰ ،

وسي بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ُم َ
ئ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٔش ُه َُ َي ّنا فٔی آذَاى ٔ َضا َو َرأَیِ ُت ُط ُم َّتز ٔ ّرا بَٔٔ ٜشا ٕ
وسدینبدیعس ،ومٰیس نب لضف ،ہبعش ،اشہؾ ،اشہؾ نب زدی ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسرکبویںےکاکؿںیمداغدےرےہںیہافرںیمےنآپوک(ابولںیک)یلمکاکدنبہتابدنےھداھکی۔
رافی  :وسدینبدیعس،ومٰیسنبلضف،ہبعش،اشہؾ،اشہؾنبزدی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسڑپکے۔
ابب  :ابلساکایبؿ

دیفسڑپکے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 447

راوی  :محنسبً ػباحً ،بساهَّلل بً رجاء مکی ،ابً خثيه ،سٌيسبً جبير ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأَىَا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َر َجا ٕئ ا ِل َنک ُِّّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخيِرُ ث َٔيابِٔ ُٜه ا ِلب َ َي ُ
اق َٓا ِل َب ُشو َصا َو َِّٔ ٛيُوا ٓ َٔيضا َم ِو َتا ُِ ٛه
دمحمنبابصح،دبعاہلل نبراجء یکم،انبمیثخ،دیعسنب ریبج ،رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترےڑپکفںںیم بسےسرتہب دیفسڑپکےںیہاسےئلا یہ وکانہپرک افرا یہںیماےنپرمدفںوک نفک
دایرکف۔
رافی  :دمحمنبابصح،دبعاہللنبراجءیکم،انبمیثخ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
دیفسڑپکے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 448

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،حبيب بً ابی ثابت ،مينوٌ بً ابی طبيب ،حرضت سنزہ بً جبسب رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

يب بِ ًٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ َم ِي ُنو ٌٔ بِ ًٔ أَبٔی َطبٔيبٕ ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ
اٌ ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اق َٓإٔى َّ َضا أَك ِ َضزُ َوأَك ِ َي ُب
اب ا ِلب َ َي ٔ
ُج ِي َس ٕب َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َب ُشوا ث َٔي َ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،بیبح نب ایب اثتب ،ومیمؿ نب ایب بیبش ،رضحت رمسہ نب جب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدیفسڑپکےانہپرکفویکہکنہیزایدہاپزیکہافردمعہوہےتںیہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،بیبحنبایباثتب،ومیمؿنبایببیبش،رضحترمسہنبجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
دیفسڑپکے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 449

راوی  :محنس بً حشاٌ ازرً ،ٚبسالنحيس بً ابی زاؤز ،مزواٌ بً ساله ،ػٔواٌ بً ًنزو ،شیح بً ًبيسالحرضمی،
حرضت ابوالسرزاء رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ
اٌ اْلِ َ ِز َر َُ ٚح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنحٔي ٔس بِ ًُ أَبٔی َر َّواز ٕ َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ َػٔ َِو َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َح َّش َ
رضم ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َّ
ئ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ ِح َش ًَ َما ز ُِرتُ ِه اهَّللَ بٔطٔ فٔی
الس ِر َزا ٔ
َُ
شیِحٔ بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ا ِل َح ِ َ

ُٗبُورٔ ُِ ٛه َو َم َشا ٔج ٔس ُِ ٛه ا ِلب َ َي ُ
اق

دمحم نب اسحؿ ازرؼ ،دبعادیجمل نب ایب داؤد ،رمفاؿ نب اسمل ،وفصاؿ نب رمعف ،رشحی نب دیبعارضحلیم ،رضحت اوبادلرداء ریض اہلل
اعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرتہبنیابلسسجںیممتاہللیکابراگہںیماحرضیدف
اینپربقفںںیمافردجسمفںںیمدیفسابلسےہ۔(ولعمؾوہاہکدیفسرتہبےہامنزیھبدیفسڑپکےںیمرتہبےہ)۔
رافی  :دمحم نب اسحؿ ازرؼ ،دبعادیجمل نب ایب داؤد ،رمفاؿ نب اسمل ،وفصاؿ نب رمعف ،رشحی نب دیبعارضحلیم ،رضحت اوبادلرداء
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ةکتیکفہجےسڑپکااکٹلان۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ةکتیکفہجےسڑپکااکٹلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 450

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہً ،لی بً محنسً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،بيساهَّلل بً ًنز ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َلَ َی ِي ُوزُ اهَّللُ إٔل َِيطٔ
بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َّال ٔذی یَ ُح ُّز ثَ ِوبَطُ ٔم ًِ ا ِلد َُي ََل ٔ
َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم ،یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعایبؿ رفامےتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ةکت افر رخف یک فہج ےس اےنپ ڑپکے اکٹلےئ اہلل اعتیل رفز ایقتم اس یک
رطػرظناافتلتہنرفامںیئےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،یلعنبدمحم،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ةکتیکفہجےسڑپکااکٹلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 451

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،حرضت ًليہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َک ُت َل ُط َحس َ
ٔیث
ئ ل َِه َی ِي ُوزِ اهَّللُ إٔل َِيطٔ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ َٗا َل َٓ َل٘ ٔ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َجزَّ إ ٔ َز َار ُظ ٔم ًِ ا ِلد َُي ََل ٔ
يت ابِ ًَ ًُ َن َز بٔا ِل َب ََل ٔن ٓ ََذ َ ِ
ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِل ٔيي
أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َوأَ َط َار إیٔ َی أُذُى َ ِيطٔ َسنٔ ٌَ ِت ُط أُذُى َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،رضحت  ہیط ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای وج ةکت
افر رغفر یکفہج ےس اانپ اپاجئہم اکٹلےئ اہلل اعتیل رفزایقتم ایکس رطػ رظن اافتلتہن رفامںیئ رضحت  ہیطرفامےت ںیہ ہک ںیم البط
ںیمدیس انانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسالمافراےکناسےنمرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیذرکیکوتاےنپاکونں
یکرطػااشرہرکےکرفامےنےگلہکریمےاکونںےنہیدحثی ینافرریمےدؽےناےسوفحمظراھک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،رضحت ہیطےسرفاتیےہہکرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ةکتیکفہجےسڑپکااکٹلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 452

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ  ،محنس بً بْش ،محنسبً ًنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َمزَّ بٔأبَٔی ص َُزیِ َز َة
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْقیِ ٕع َی ُح ُّز َس َب َل ُط َٓ َ٘ا َل یَا ابِ ًَ أَخٔی إنِّٔی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ َجزَّ ثَ ِوبَطُ ٔم ًِ
ًَّٓي ٔم ًِ ُ َ
ئ ل َِه یَ ِي ُوزِ اهَّللُ َل ُط َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
ا ِلد َُي ََل ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دمحم نب رشب ،دمحمنب رمعف ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےک اپس ےس اکی رق یش ونوجاؿ زگرا وج

اینپاچدرٹیسھگراہاھترفامایےجیتھبںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجةکتفرغفرںیماےنپڑپکےےٹیسھگرفز
ایقتماہللاعتیلایکسرطػرظناافتلتہنرفامںیئےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپاجئہماہکںکترانھکاچےئہ؟
ابب  :ابلساکایبؿ
اپاجئہماہکںکترانھکاچےئہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 453

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواَلحوؾ ،ابی اسح ،ٙمشله بً ىذیز ،حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ؾ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ى َُذیِز ٕ ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة َٗا َل أَ َخ َذ َر ُسو ُل اهَّللٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔأ َ ِس َٔ ٔل ًَ َـ َل ٔة َساقٔی أَ ِو َساٗٔطٔ َٓ َ٘ا َل َص َذا َم ِو ٔؿ ٍُ ِاْل ٔ َزارٔ َٓإ ٔ ٌِ أَبَ ِي َت َٓأ َ ِس َٔ َل َٓإ ٔ ٌِ أَبَ ِي َت َٓأ َ ِس َٔ َل َٓإ ٔ ٌِ
أَبَ ِي َت ٓ َََل َح َّ ٙل ٔ َِلٔ َزارٔ فٔی ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ
ى َُذیِز ٕ ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط
اوبرکب نب ایب ہبیش،اوباالوحص ،ایب ااحسؼ  ،ملسم نب ذنری ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنریمیایاینپڈنپیلاکےچیناکنبھہڑکپرکرفامایہیےہازاریکہگجارگہیدنسپ ہنوہوتاسےسھچکےچینہییھبدنسپہنوہوتاس
ےسھچکےچینہییھبدنسپہنوہوتونخٹںرپازاررےنھکاکوکیئقحںیہنےہ۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،ایبا،قح،ملسمنبذنری،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اپاجئہماہکںکترانھکاچےئہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 454

راوی ً :لی بً محنس سٔياٌ بً ًيييہ ،مَلء حرضت ًبس الزحنً َماےت ہيں ٛہ ميں ےن حرضت ابوسٌيس خسری رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل ُٗل ُِت ْٔلَبٔی َسٌٔي ٕس َص ِل
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َسنٔ ٌِ َت ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َط ِيئّا فٔی ِاْل ٔ َزارٔ َٗا َل َن ٌَ ِه َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل
إ ٔ ِز َرةُ ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ إیٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
اح ًَل َِيطٔ َما بَ ِي َي ُط َوبَي ِ َن ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن َو َما أَ ِس َٔ َل ٔم ًِ ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن فٔی ال َّيارٔ َي ُ٘و ُل ثَ ََلثّا َلَ
اٖ َسا َٗ ِيطٔ ََل ُج َي َ

َطا
َی ِي ُوزُ اهَّللُ إیٔ َی َم ًِ َجزَّ إ ٔ َز َار ُظ بَ َ ّ
یلعنبدمحمایفسؿنبہنییع،المءرضحتدبعارلنمحرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرعض ایک
آپےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسازارےک قلعتمھچکانس؟رفامےنےگلیج ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وک
ہی رفامےت انس ومنم یک ازار ایکس فصن اسؼ کت وہین اچےئہ افر فصن اسؼ افر ونخٹں ےک درایمؿ وہ وت اس ںیم ھچک رحج (انگہ)
ںیہنےہافرنکیلونخٹںےسےچینوہوت(ونخٹںاک)فہہصحآگںیمےلج اگنیتابرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتیل
اسصخشیکرطػاافتلتیھبہنرفامںیئےگوجةکتفرغفرںیماینپازارےٹیسھگ۔
رافی  :یلعنبدمحمایفسؿنبہنییع،المءرضحتدبعارلنمحرفامےتںیہہکںیمےنرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اپاجئہماہکںکترانھکاچےئہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 455

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،شیکً ،بسالنلک بً ًنير ،حؼين بً ٗبيؼہ ،حرضت مِيرہ بً طٌبہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يؼ َة ًَ ًِ
وٌ أَى ِ َبأَىَا َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ش ْ
یک ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًُ َنيِر ٕ ًَ ًِ حُ َؼي ِ ٔن بِ ًٔ َٗب ٔ َ
اٌ بِ ًَ َس ِض ٕل ََل ُت ِشب ٔ ِل َٓإ ٔ ٌَّ اهَّللَ ََل یُ ٔح ُّب ا ِل ُن ِشبٔلٔي َن
ا ِل ُنِٔي َرة ٔبِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا ُسٔ َِي َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نباہرفؿ ،رشکی ،دبعاکلمل نب ریمع ،نیصح نب ہصیبق ،رضحتریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےایفسؿنبلہساےنپڑپکےتماکٹلؤاسےئلہکاہللاعتیلڑپکااکٹلےنفاےل
وکدنسپںیہنرفامےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،رشکی،دبعاکلملنبریمع،نیصحنبہصیبق،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

صیمقاننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
صیمقاننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 456

راوی  :يٌ٘وب بً ابزاہيه زورقی ،ابوتنيلہً ،بسالنومً بً خالس ،ابً بزیسہ ،حرضت او سلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َّ
الس ِو َرق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا أَبُو تُ َن ِي َل َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ

يؽ
َٗال َِت ل َِه یَ ًِ ُٜثَ ِو ْب أَ َح َّب إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ا ِل َ٘نٔ ٔ

وقعیبنباربامیہدفریق،اوبنمتلہ،دبعاوملنمنباخدل،انبربدیہ،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکصیمقےسزایدہوکیئڑپکادنسپہناھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریق،اوبنمتلہ،دبعاوملنمنباخدل،انبربدیہ،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

صیمقیکابملیئیکدح۔
ابب  :ابلساکایبؿ
صیمقیکابملیئیکدح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 457

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،حشين بً ًلی ،ابً ابی رواز ،ساله حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی َر َّواز ٕ ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

يؽ َوا ِلٌ َٔنا َم ٔة َم ًِ َج َّز َط ِيئّا ُخ َي ََل َئ ل َِه یَ ِي ُو ِز اهَّللُ إ ٔل َِيطٔ َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َٗا َل أَبُو بَ ِرکٕ َما
َو َس َّل َه َٗا َل ِاْل ٔ ِس َبا ُل فٔی ِاْل ٔ َزارٔ َوا ِل َ٘نٔ ٔ

َغبَ ُط
أَ ِ َ

اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،انبایبرفاد،اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاابسؽازارصیمقافرامعہمبسںیموہاتےہوجةکتیکفہجےسوکیئزیچیھب اکٹلےئاہللاعتیل رفزایقتمایکسرطػاافتلتہن
رفامںیئےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلع،انبایبرفاد،اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

صیمقیکآنیتسیکدح۔
ابب  :ابلساکایبؿ
صیمقیکآنیتسیکدح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 458

راوی  :احنس بً ًثناٌ بً حٜيه اوزی ،ابوُشاٌ ،ابوَکیبً ،بيس بً محنس ،حشً بً ػالح ،سٔياٌ بً وٛيٍ ،حشً بً
ػالح مشله ،محاہس ،ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیِبٕ َح َّسث َ َيا ًُب َ ِي ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗاَلَ َح َّسثَ َيا
اٌ بِ ًٔ َحٕٔ ٜيه اْلِ َ ِوز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا أَبُو ُ ََّش َ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ َو َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
َح َش ًُ بِ ًُ َػال ٔ ٕح ح و َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ َوٕ ٔ ٛ
ض
يٍ َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اللو ٔل
َٗا َل ک َ َ
يؼا َٗ ٔؼي َر ا ِل َي َسیِ ًٔ َو ُّ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَل َِب ُص َٗنٔ ّ
ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی ،اوباسغؿ ،اوبرکبی ،دیبع نب دمحم ،نسح نب اصحل ،ایفسؿ نب فعیک ،نسح نب اصحل ملسم ،اجمدہ ،انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمکابملیئفایلوھچیٹآضتننوںفایلصیمق(رکہت)زبی
نترفامےتےھت۔(ینعیرکہتیکابملیئونٹھگںکتافرآنیتسیکوچنہپںکتانمبسےہ)۔
رافی  :ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی ،اوباسغؿ ،اوبرکبی ،دیبع نب دمحم ،نسح نب اصحل ،ایفسؿ نب فعیک ،نسح نب اصحل ملسم،
اجمدہ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈنھگایںیلھکرانھک۔
ابب  :ابلساکایبؿ

ڈنھگایںیلھکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 459

راوی  :ابوبرک ،ابً زٛين ،زہير ،رعوہ بً ًبساهَّلل بً ٗظير ،مٌاویہ حرضت ْقہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رع َو َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ُٗظَ يِر ٕ َح َّسثَىٔي ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ ُ َّْق َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل أَ َت ِي ُت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ابِ ًُ ُز َٛي ِ ٕن ًَ ًِ ُز َصيِر ٕ ًَ ًِ ُ ِ
ئ َو ََل
رع َوةُ ٓ ََنا َرأَیِ ُت ُم ٌَاو ٔ َی َة َو ََل ابِ َيطُ فٔی ٔط َتا ٕ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََبا َي ٌِ ُتطُ َوإ ٔ ٌَّ زٔ َّر َٗنٔ ٔ
يؼطٔ ل َُن ِلل ََْٗ ٙا َل ُ ِ
َػ ِي ٕٕ إ ٔ ََّل ُم ِل َل َ٘ ّة أَ ِز َرا ُرص َُنا
اوبرکب،انبدنیک،زریہ،رعفہنبدبعاہللنبریشق،اعمفہیرضحترقہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ ےس تعیب یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکرکےت یکڈنھگی یلھک وہیئ ؟یھ۔ (رافی
دحثی) رضحت رعفہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ ااتسذ اعمفہی افر اؿ ےک ےٹیب وک رگیم رسدی بج یھب داھکی اؿ یک ڈنھگایں یلھک
وہںیئںیھت۔
رافی  :اوبرکب،انبدنیک،زریہ،رعفہنبدبعاہللنبریشق،اعمفہیرضحترقہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپاجئہماننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
اپاجئہماننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 460

یحٌي ً ،بسالزحنً ،سٔياٌ ،سناک بً رحب ،حرضت سویس بً ٗيص
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنسبً بظارٰ ،
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي َو ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رح ٕب ًَ ًِ ُس َویِسٔ بِ ًٔ َٗ ِي ٕص َٗا َل أَ َتاىَا ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََشا َو َم َيا
ال َّز ِح َن ًٔ َٗالُوا َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ س َٔنا ٔک بِ ًٔ َ ِ
رساؤی َل
ََ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحمنب اشبرٰ ،ییحی  ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،امسک نب رحب ،رضحت وسدی نب ،سی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئافرمہےساپاجئہمیکتمیقےطیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحمنباشبرٰ،ییحی،دبعارلنمح،ایفسؿ،امسکنبرحب،رضحتوسدینب،سیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتآلچنانتکابملرےھک؟
ابب  :ابلساکایبؿ
وعرتآلچنانتکابملرےھک؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 461

راوی  :ابوبرک ،مٌتنز بً سلامیًٌ ،بيساهَّلل ًنز ،ىآٍ ،سلامیٌ بً يشار ،او النوميين حرضت او سلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت
ٕ ًَ ِي َضا َٗا َل ذ ٔ َرا َْ ََل َتزٔی ُس
ُسئ ٔ َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛه َت ُح ُّز ا ِل َن ِزأَةُ ٔم ًِ َذیِل ٔ َضا َٗا َل ٔطب ِ ّرا ُٗل ُِت إٔذّا یَ ِي َٔ ٜظ ُ
ًَل َِيطٔ
اوبرکب،رمتعمنبامیلسؿ،دیبعاہللرمع،انعف،امیلسؿنباسیر،اؾاوملنینمرضحتاؾہملس ریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکروسؽاہلل
ےسدرایتفایکایگہکوعرتاانپآلچنانتکاکٹلےئ(ابملرےھک)؟رفامایاکیابتشلںیمےنرعضایکہکاسوصرتںیم(اےکساپؤں)
ےلھکرںیہےگ۔رفامایاکیاہھتابملرےھکاسےسزایدہںیہن۔

رافی  :اوبرکب،رمتعمنبامیلسؿ،دیبعاہللرمع،انعف،امیلسؿنباسیر،اؾاوملنینمرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعرتآلچنانتکابملرےھک؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 462

راوی  :ابوبرکً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ  ،زیس ًیم ،ابی ػسی ٙىاظی ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یم ًَ ًِ أَبٔی ِّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ی ٙال َّياظٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ
اٌ ًَ ًِ َزیِ ٕس ا ِل ٌَ ِّ ِّ
الؼ ِّس ٔ
ٔی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
أَ ِز َو َاد ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُر ِّخ َؽ َل ُضًَّ فٔی َّ
الذیِ ٔل ذ ٔ َرا ًّا ََٓ ًَُّٜیأِت ٔ َي َّيا َٓ َي ِذ َر َُ َل ُضًَّ بٔا ِل َ٘ َؼ ٔب ذ ٔ َرا ًّا
اوبرکب ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ  ،زدی یمع ،ایب دصقی انیج ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات وک اکی اہھت آلچن ابمل رےنھک ااجزت ؟یھ فہ امہرے اپس آںیت وت مہ اوکن اکی اہھت انپ رک دے
دےتی۔
رافی  :اوبرکب،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،زدییمع،ایبدصقیانیج،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعرتآلچنانتکابملرےھک؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 463

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،حنازبً سلنہ ،ابی مہزو ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ُن َضزِّو ٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ

اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل لَٔٔاك َٔن َة أَ ِو ْٔل ُ ِّو َسل ََن َة َذیِلُ ٔک ذ ٔ َرا َْ

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،ایبمؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن دیسہ افب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ای اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامای اہمترا دانم اکی اہھت ابمل وہان
اچےئہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،ایبمؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعرتآلچنانتکابملرےھک؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 464

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اًٌ ،بسالوارث ،حبيب مٌله ،ابی مہزو ،ابوہزیزہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہا

يب ا ِل ُن ٌَ ِّل ُه ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ُن َضزِّو ٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث َح َّسثَ َيا َحب ٔ ْ
ُخ َد ُسو ُٗ ُضًَّ َٗا َل َٓ ٔذ َرا َْ
ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل فٔی ذُیُو ٔل ال ِّي َشا ٔ
ئ ٔطب ِ ّرا َٓ َ٘ال َِت ًَائٔظَ ُة إٔذّا َت ِ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،دبعاولارث،بیبحملعم،ایبمؾ،اوبرہریہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک اکی ابتشل ابمل آلچن رےنھک یک ااجزت دی وت اوہنں ےن رعض ایک ہک اس وصرت ںیم
وعروتںیکڈنپایلںیلھکرںیہیگرفامایرھپاکیاہھتابملرھکںیل۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،دبعاولارث،بیبحملعم،ایبمؾ،اوبرہریہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسہامعہم۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ایسہامعہم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 465

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہ ،مشاور ،جٌرف بً ًنزوحرضت ًنزو رحیث رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رحیِ ٕث ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ُم َشاو ٔ ٕر ا ِل َو َّرا َٔ ًِ ًَ ٚج ٌِ َ ٔ
رف بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُ َ
َرأَیِ ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِد ُل ُب ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َو ًَل َِيطٔ ً َٔنا َم ْة َس ِو َزا ُئ
اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،اسمفر ،رفعج نب رمعف رضحت رمعف رحثی ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن یبن یلص اہللہیلع
فآہلفملسوکربنمرپہبطخاراشدرفامےتوہےئداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسہامعہمابدنےھوہےئےھت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،اسمفر،رفعجنبرمعفرضحترمعفرحثیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ایسہامعہم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 466

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،حناز بً سلنہ ،ابوزبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َز َخ َل َم ََّ ٜة َو ًَل َِيطٔ ً َٔنا َم ْة َس ِو َزا ُئ
اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،امحد نبہملس ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس(حتف
ہکمےکومعقرپ)ہکمںیمدالخوہےئاسفتقآپایسہامعہمابدنےھوہےئےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،امحدنبہملس،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ایسہامعہم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 467

موسي بً ًبيسہً ،بساهَّلل بً زیيار ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّللٰ ،

وسي بِ ًُ ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ أَى ِ َبأَىَا ُم َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َز َخ َل َی ِو َو َٓ ِتحٔ َم ََّ ٜة َو ًَل َِيطٔ ً َٔنا َم ْة َس ِو َزا ُئ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہلل،ومٰیسنبدیبعہ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسحتفہکمےکرفز(ہکمںیم)دالخوہےئاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسرپایسہامعہماھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہلل،ومٰیسنبدیبعہ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعہم(ہلمش)دفونںومڈنوھںےکدرایمؿاکٹلان۔
ابب  :ابلساکایبؿ
امعہم(ہلمش)دفونںومڈنوھںےکدرایمؿاکٹلان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 468

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،مشاور ،جٌرف بً ًنزو بً رحیث رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ َماےت

رحیِ ٕث ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٛأنَِّی أَى ِ ُوزُ إیٔ َی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رف بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ُم َشاو ٔ ٕر َح َّسثَىٔي َج ٌِ َ ُ

َّ
َّ
َرٓ َِي َضا بَي ِ َن َٛتٔٔ َِيطٔ
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َو ًَل َِيطٔ ً َٔنا َم ْة َس ِو َزا ُئ َٗ ِس أَ ِرخَی َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اسمفر ،رفعج نب رمعف نب رحثی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ وگای ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک رطػ دھکی راہ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رپ ایسہ امعہم ےہ اےکس دفونں انکرے آپ ےن ومڈنوھں ےک
درایمؿاکٹلرےھکںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اسمفر،رفعجنبرمعفنبرحثیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمشیےننہپیکاممتعن۔
ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیےننہپیکاممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 469

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًليہً ،بسالٌزیزبً ػہيب ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َة ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ لَب ٔ َص ا ِل َ ٔ
ْح َیز فٔی ُّ
السى ِ َيا ل َِه َیل َِب ِش ُط فٔی ِاْ ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،دبعازعلسینب بیہص،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجداینںیمرمشیےنہپفہآرختںیمرمشیہننہپےکساگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیےننہپیکاممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 470

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،طيبانی ،اطٌث بً ابی طٌثاء ،مٌاویہ بً سویس ،حرضت بزاء رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

الظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ًِ أَ ِط ٌَ َث بِ ًٔ أَبٔی َّ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َّ
ئ ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ ُس َویِسٕ
الظ ٌِ َثا ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ
ئ َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ِّ
ْحیز ٔ َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َر ٔٚ
الس َیبا ٔد َوا ِل َ ٔ
ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،ابیشین ،اثعش نب ایب اثعشء ،اعمفہی نب وسدی ،رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(رمشییکااسقؾ)دةیجرحریافراربتسؼ(فریغہےننہپ)ےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ابیشین،اثعشنبایباثعشء،اعمفہینبوسدی،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیےننہپیکاممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 471

ليلی ،حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،طٌبہ ،حٜهً ،بسالزحنً بً ابی ٰ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَب ٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة َٗا َل ى َ َهی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْحیز ٔ َو َّ
َة ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ لُ ِب ٔص ا ِل َ ٔ
الذ َص ٔب َو َٗا َل ص َُو َل ُض ِه فٔی ُّ
السى ِ َيا َو َل َيا فٔی ِاْ ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ہبعش ،مکح ،دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرمشیافروسانےننہپےسعنمرفامایافررفامایہیداینںیماؿاکرففںےکےئلںیہافرآرختںیمامہرےےئل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،مکح،دبعارلنمحنبایبٰیلیل،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیےننہپیکاممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 472

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیًٌ ،بيساهَّلل بً ًنز ،حرضت ًنز بً خلاب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ أَ ٌَّ ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ ًُ َن َز أَ ِخب َ َر ُظ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رحیز ٕ َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ل َِو ابِ َت ٌِ َت َص ٔذظ ٔا ِل ُح َّل َة لٔل َِو ِٓ ٔس َول ٔ َي ِوو ٔ ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َٓ َ٘ا َل
أَ ٌَّ ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
اب َرأَی حُ َّل ّة ٔسي َ َرا َئ ٔم ًِ َ ٔ
َة ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا َیل َِب ُص َص ٔذظ ٔ َم ًِ َلَ َخ ََل ََ ٚل ُط فٔی ِاْ ٔ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دیبع اہلل نب رمع ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ریساء اک اکی ریمشی وجڑا
داھکی وت رعضایکاےاہلل ےک روسؽارگآپہیرخدی ںیلافرفوفد ےسالماقت ےکفتق افرہعمج ےکرفززبی نترفامںیئ وت ایک یہ
ااھچوہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےسفہےنہپسجاکآرختںیمھچکیھبہصحہنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دیبعاہللنبرمع،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوکرمشیےننہپیکااجزتےہ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
سجوکرمشیےننہپیکااجزتےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 473

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً بْش ،سٌيسبً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة أَ ٌَّ أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک ى َبَّأَص ُِه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ أَبٔی َ ُ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر َّخ َؽ لٔلزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ ا ِل ٌَ َّواو ٔ َول ٔ ٌَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
رحیز ٕ ٔم ًِ َو َج ٍٕ
يؼي ِ ٔن ٔم ًِ َ ٔ
ٖ فٔی َٗنٔ َ
اٌ بٔض ٔ َنا ح َّٕٔ ٜة
کَ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زریب نب وعاؾ افر رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل امہنع وک ریمشی صیمق ےننہپ یک ااجزت دی یلجھک
(اخرش)یکامیبریویکہجےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمشییکوگٹاگلاناجزئےہ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
رمشییکوگٹاگلاناجزئےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 474

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،حٔؽ ُياث ًاػه  ،ابی ًثناٌ  ،حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
اث ًَ ًِ ًَ ٔ
اٌ َی ِي َهی ًَ ًِ ا ِل َ ٔ
ْحیز ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ ًَ ًِ ًُ َن َز أَى َّ ُط ک َ َ
اػ ٕه ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِث َن َ
الثاىٔي ٔة ث ُ َّه َّ
َّ
َو ِّ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
الثال ٔ َثةٔ ث ُ َّه الزَّابٔ ٌَةٔ َٓ َ٘ا َل ک َ َ
الس َیبا ٔد إ ٔ ََّل َما ک َ َ
اٌ َص ََ ٜذا ث ُ َّه أَ َط َار بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ ث ُ َّه َ

َو َس َّل َه یَ ِي َضاىَا ًَ ِيطُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،صفح ایغث اعمص  ،ایب امثعؿ  ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمشی ڑپکے ےس عنم رفامای رکےت ےھت رگم وج اس
دقروہافراکیایلگنےسااشرہایکرھپ دفرسیرھپرسیتیافررھپوچ؟یھےس(ہکاچرالگنکترمشییکوگٹدرتسےہ۔)افررفامای
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہرمشیےسعنمرفامایرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،صفحایغثاعمص،ایبامثعؿ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشییکوگٹاگلاناجزئےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 475

راوی  :ابوَک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،مِيرہ بً زیاز ،حرضت اسناء ٛے َُلو ابوًنز

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُمِٔي َر َة بِ ًٔ زٔیَاز ٕ ًَ ًِ أَبٔی ًُ َن َز َم ِوی َی أَ ِس َنا َئ َٗا َل َرأَیِ ُت ابِ ًَ ًُ َن َز ِ
اطتَرَی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ک ل ََضا َٓ َ٘ال َِت ب ُ ِؤ ّسا ل ٔ ٌَ ِب ٔس اهَّللٔ یَا َجارٔ َی ُة صَات ٔی
َک ُت ذَل ٔ َ
ً َٔنا َم ّة ل ََضا ًَل َْه ٓ ََس ًَا بٔا ِل َحل ََني ِ ٔن َٓ َ٘ؼَّ ُط ٓ ََس َخل ُِت ًَل َی أَ ِس َنا َئ ٓ ََذ َ ِ
رف َجي ِ ٔن ب ٔ ِّ
الس َیبا ٔد
ُج َّب َة َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َحائ َ ِت ب ٔ ُح َّب ٕة َمُٔ ِٜو َٓ ٔة ا ِلَّ ُٜني ِ ٔن َوا ِل َح ِي ٔب َوا ِل َ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ریغمہ نب زای د ،رضحت اامسء ےک الغؾ اوبرمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک
داھکی ہک آپ ےن امعہم رخدیا سج اک احہیش (ریمشی) اھت آپ ےن یچنیق وگنما رک احہیش اکٹ ڈاال۔ ںیم رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےکاپسایگوتاؿےسااکسذترکہایکےنہکںیگلا وسفسےہانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرپ۔اریڑلیک!ذراروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملساکہبجوتالؤ۔فہاکیہبجالیئیکسجآںینیتسافررگةیؿافرویلکںرپرمشییکوگٹیگلوہیئ؟یھ۔
رافی  :اوبرکنبایبہبیش،فعیک،ریغمہنبزاید،رضحتاامسءےکالغؾاوبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکےئلرمشیافروساناننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکےئلرمشیافروساناننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 476

راوی  :ابوبرکً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،محنسبً اسح ،ٙیزیسبً ابی حبيبً ،بسالٌزیزبً ابی ػٌبہ ،ابی اَلٓلح ہنسانی،
ًبساهَّلل بً زریزًآقی حرضت ًلی بً ابی كالب َکو اهَّلل وجہہ

یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الزَّح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙیز ٔ َ
الؼَّ ٌِ َبةٔ ًَ ًِ أَبٔی اْلِ َ ِٓلَحٔ ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ز َُریِز ٕا ِل َِآ ٔق ٔ ِّی َسنٔ ٌِ ُتطُ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ًَل ٔ َّی بِ ًَ أَبٔی كَالٔبٕ َي ُ٘و ُل أَ َخ َذ

رح ْاو ًَل َی ذُ ُٛورٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َ ٔ
رحی ّزا بٔ ٔظ َنالٔطٔ َو َذصَ ّبا ب ٔ َينٔيئطٔ ث ُ َّه َر َٓ ٍَ بٔض ٔ َنا َی َسیِطٔ َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ َص َذیِ ًٔ َ َ

أ ُ َّمًٔي ح ٌّٔل ْٔلٔىَاث ٔض ٔ ِه

اوبرکب ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دمحمنب ااحسؼ  ،سیدینب ایب بیبح ،دبعازعلسینب ایب طعتہ ،ایب االحلف ہاین ،دبعاہلل نب زرریاعیقف
رضحت یلع نب ایب اطبل رکؾ اہللفف ہ رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رمشی ابںیئاہھت ںیم افر وسان داںیئ اہھت
ںیمڑکپاافراہھتااھٹرکرفامایہیدفونںریمیاتمےکرمدفںرپرحاؾںیہوعروتںےکےئلالحؽںیہ۔
رافی  :اوبرکب ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،دمحمنب ا،قح ،سیدینب ایب بیبح ،دبعازعلسینب ایب طعتہ ،ایب االحلف ہاین ،دبعاہلل نب
زرریاعیقفرضحتیلعنبایباطبلرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکےئلرمشیافروساناننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 477

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،یزیس بً ابی زیاز ،ابی ٓاختہ ،ہبيرہ بً یزیه ،حرضت ًلی رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

یس بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ أَبٔی َٓاخٔ َت َة َح َّسثَىٔي ص َُبي ِ َرةُ بِ ًُ َیز ٔ َیه
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْحیز ٕإ ٔ َّما َس َسا َصا َوإ ٔ َّما َل ِح َنت َُضا َٓأ َ ِر َس َل ب ٔ َضا إیٔ َ َّی
ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی أَى َّ ُط أُصِس َٔی ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه حُ َّل ْة َمُٔ ِٜو َٓ ْة ب ٔ َ ٔ
َٓأ َ َت ِي ُت ُط َٓ ُ٘ل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َما أَ ِػ َي ٍُ ب ٔ َضا أَ ِل َب ُش َضا َٗا َل ََل َو َل ًِٔ ٜا ِج ٌَل َِضا ُخ ُن ّزا بَي ِ َن ا ِلٔ ََواك ٔٔه
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،سیدی نب ایب زاید ،ایب افہتخ،ریبہہ نبریمی ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ
ہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس وکاکیوجڑہڑپکے اکہفحتآای افراس ںیمرمشی اشلماھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہ ےھجم جیھب
دای۔ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسآای افر اہکای روسؽاہللںیمااکس ایکرکفں ؟ رفامای(ریتےےئل)ںیہنہکلب اوکساکٹرک

(اینپویبیریضاہللاعتٰیلہنع)افب ہیکافڑاینھںانبول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،سیدینبایبزاید،ایبافہتخ،ریبہہنبریمی،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکےئلرمشیافروساناننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 478

راوی  :ابوبرکً ،بسالزحيه بً سلامیٌ  ،اَیقیً ،بسالزحنً بً رآٍ ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َ َد
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ِاْل ٔ ِ َٔیق ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َرآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َ َ
َی َذ َص ْب َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ َص َذیِ ًٔ ُم َ َّ
ْح ْو ًَل َی
ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوفٔی إ ٔ ِح َسی َی َسیِطٔ ثَ ِو ْب ٔم ًِ َ ٔ
رحیز ٕ َوفٔی اْلِ ُ ِ َ
ذُ ُٛورٔ أ ُ َّمًٔي ح ٌّٔل ْٔلٔىَاث ٔض ٔ ِه

اوبرکب،دبعارلمیحنبامیلسؿ،ارفیقی،دبعارلنمحنبراعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس ابرہ رشتفی الےئ آپ ےک اکی اہھت ںیم ریمشی ڑپکا افر دفرسے اہھت ںیم وسان
اھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیدفونںریمیاتمےکرمدفںرپرحاؾافروعروتںےکےئلالحؽںیہ۔
رافی  :اوبرکب،دبعارلمیحنبامیلسؿ،ارفیقی،دبعارلنمحنبراعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

وعروتںےکےئلرمشیافروساناننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 479

ًيسي بً یوىص ،مٌنز ،زہزی ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک ٰ ،

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َرأَیِ ُت ًَل َی َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

رحیز ٕ ٔسي َ َرا َئ
يؽ َ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗنٔ َ

اوبرکب ٰ ،یسیع نب ویسن ،رمعم ،زرہی ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
اصزبحادیرضحتزبنیریضاہللاعتٰیلہنعوکریساءیکریمشیصیمقےنہپداھکی۔
رافی  :اوبرکبٰ،یسیعنبویسن،رمعم،زرہی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںاکرسخابلساننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
رمدفںاکرسخابلساننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 480

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،شیک بً ًبساهَّلل ٗاضي ،ابی اسح ،ٙحرضت بزاء رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ش ٔ
ئ َٗا َل َما َرأَیِ ُت أَ ِج َن َل ٔم ًِ َر ُسو ٔل
یک بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َ٘اضٔي ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙا ِلب َ َرا ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة ًَ ًِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُمت َ َر ِّج َّل فٔی حُ َّل ٕة َح ِن َزا َئ
اوبرکب نبایب ہبیش،رشکی نب دبعاہللاقیض،ایبااحسؼ ،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت ںیہہک ںیم ےنروسؽاہللیلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےسزایدہوخوصبرتیسکوکہنداھکیابولںںیمیھگنکےئکوہےئرسخوجڑاےنہپوہےئ۔(ہیرسخداھریدارینمیہلح
اھت)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رشکینبدبعاہللاقیض،ایبا،قح،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمدفںاکرسخابلساننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 481

موسي اطٌزی ،زیس بً حببا ،حشين بً واٗسً ،بساهَّلل
راوی  :ابوًامزًبساهَّلل بً ًامز بً بزازبً یوسٕ بً ابی بززہ بً ابی ٰ
بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َل َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
ٕ بِ ًٔ أَبٔی ب ُ ِز َز َة بِ ًٔ أَبٔی ُم َ
َح َّسثَ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕ ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ بَزَّاز ٔبِ ًٔ یُو ُس َ
َح َّسثَ َيا حُ َشي ِ ُن بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس َٗاضٔي َم ِز َو َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ب ُ َزیِ َس َة أَ ٌَّ أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط َٗا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ

َو َس َّل َه َی ِد ُل ُب َٓأَٗ َِب َل َح َش ًْ َو ُح َشي ِْن ًَل َِيض ٔ َنا َّ
يؼا ٌٔ أَ ِح َن َزا ٌٔ َي ٌِث ُ َرا ٌٔ َو َي ُ٘و َما ٌٔ َٓ َيزَ َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ
الش ََلو ًَل َِيض ٔ َنا َٗنٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ َ َخ َذص َُنا ٓ ََو َؿ ٌَ ُض َنا فٔی ح ٔ ِحزٔظ ٔ َٓ َ٘ا َل َػ َس َ ٚاهَّللُ َو َر ُسولُ ُط إٔى َّ َنا أَ ِم َوا ُلِ ُٜه َوأَ ِو ََلزُ ُِ ٛه ٓٔت ِ َي ْة َرأَیِ ُت َص َذیِ ًٔ َٓل َِه أَ ِػبٔرِ
ث ُ َّه أَ َخ َذ فٔی ُخ ِلبَتٔطٔ
اوباعرمدبعاہللنباعرمنبربادنبویفسنبایبربدہنبایبومٰیسارعشی،زدینب حأ ،نیسحنبفادق،دبعاہللنب رضحتربدیہ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت اےنت ںیم رضحت
نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر نیسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ ہی دفونں رسخ صیمق ےنہپ وہےئ ےھت رگےت افر اےتھٹ (مک  ین ویکہج
ےس)یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسارتےافراوکنااھٹایافراینپوگدںیماھٹبایلرھپرفامایاہللافراےکسروسؽےنچسرفامایہکالبہبشاہمترے
امؽافرافالدںیآزامشئںیہںیمےناؿدفونںوکداھکیوتھجمےسراہہنایگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخرشفعرکدای۔

رافی  :اوباعرمدبعاہلل نب اعرم نب ربادنب ویفس نب ایب ربدہ نب ایب ومٰیس ارعشی ،زدی نب حأ ،نیسح نب فادق ،دبعاہلل نب
رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسکاکراگنوہاڑپکااننہپرمدفںےکےئلحیحصںیہن۔
ابب  :ابلساکایبؿ
مسکاکراگنوہاڑپکااننہپرمدفںےکےئلحیحصںیہن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 482

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،یزیس بً ابی زیاز ،حشً بً سہيل ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ أَبٔی زٔیَاز ٕ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ُس َض ِي ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ى َ َهی
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رف
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِل ُنٔ ََّسو ٔ َٗا َل یَزٔی ُس ُٗل ُِت ل ٔ ِل َح َش ًٔ َما ا ِل ُنٔ ََّس ُو َٗا َل ا ِل ُن ِظ َب ٍُ بٔا ِل ٌُ ِؼ ُ ٔ

اوبرکب نبایبہبیش،یلعنبرہسم،سیدینبایبزاید،نسحنبلیہس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنمؾےسعنمرفامای(رافیدحثی)زمدیےتہکںیہہکںیمےن(اےنپااتسذ)نسحےسدرایتفایکہکمؾ ایک
وہاتےہ؟رفامایوخبرسخ(مسکںیم)راگنوہا۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،سیدینبایبزاید،نسحنبلیہس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
مسکاکراگنوہاڑپکااننہپرمدفںےکےئلحیحصںیہن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 483

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،اسامہ بً زیسً ،بساهَّلل بً حيين ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ حُ َيي ِ ٕن َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَل ٔ ًّيا َي ُ٘و ُل ى َ َضانٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رف
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََل أَُٗو ُل ى َ َضا ُِ ٛه ًَ ًِ لُ ِب ٔص ا ِل ُن ٌَ ِؼ َ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک ،ااسہم نب زدی ،دبعاہلل نب نینح ،رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنعنمرفامایھجموکںیمہیںیہناتہکہکمتوکعنمرفامایمسکاکرگنےننہپےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ااسہمنبزدی،دبعاہللنبنینح،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
مسکاکراگنوہاڑپکااننہپرمدفںےکےئلحیحصںیہن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 484

ًيسي بً یوىص ،ہظاو بً ُارً ،نزو بً طٌيبً ،بساهَّلل بً ًنز بً ًاؾ رضي اهَّلل ًيہنا
راوی  :ابوبرکٰ ،

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ا ِل َِازٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل أَٗ َِب ِل َيا َم ٍَ

رف َٓ َ٘ا َل َما َص ٔذظ ٔٓ ٌََ َزٓ ُِت َما
َاَ َٓا ِل َتٔ ََت إیٔ َ َّی َو ًَل َ َّی َریِ َل ْة ُم َ َّ
رض َج ْة بٔا ِل ٌُ ِؼ ُ ٔ
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ثَي ٔ َّيةٔ أَذ ٔ َ
وٌ َت ُّي َورص ُِه َٓ َ٘ َذ ِٓت َُضا ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه أَ َت ِي ُتطُ ٔم ًِ ا ِل َِ ٔس َٓ َ٘ا َل َیا ًَ ِب َس اهَّللٔ َما ٓ ٌََل َِت ال َّزیِ َل ُة َٓأ َ ِخب َ ِرتُطُ
َٔ
َک َظ َٓأ َ َت ِي ُت أَصِلٔی َوص ُِه َي ِش ُحزُ َ
ئ
ک لٔل ِّي َشا ٔ
ک َٓإٔىَّطُ ََل بَأ ِ َض ب ٔ َذل ٔ َ
َٓ َ٘ا َل أَ ََل ََ ٛش ِو َت َضا َب ٌِ َف أَصِل ٔ َ
اوبرکبٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ نب اغر ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمع نب اعص ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ آرضحنت یلص
اہللہیلعفآہلفملسشیکھت آےئاَذارخ(اکیاقمؾےہہکمےکرقبی)یکاھگیٹےسآپےنریمیرطػداھکیںیماکیابرکیاچدر

ابدنےھاھتوجمسکںیمریگنوہیئ؟یھآپےنرفامایہیایکےہںیمھجمسایگہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسربااجانرھپںیماےنپ
رھگ فاولں ںیم آای فہ وچاہل الج رےہ ےھت ںیم ےن اس اچدر وک اس ںیم ڈاؽ دای (فہ لج رک اخک وہیئگ) دفرسے دؿ ںیم رھپ آپ یک
دختم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای اے دبعاہلل فہ ریتی اچدر اہکں یئگ ؟ ںیم ےن ہی احؽ ایبؿ ایک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتےناےنپرھگ فاویلںںیمےسیسکوکویکںہندےدیویکہکنوعروتںوکاسےکےننہپںیموکیئربایئںیہن
ےہ۔
رافی  :اوبرکبٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنباغر،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعنباعصریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںےکےئلزردابلس۔
ابب  :ابلساکایبؿ
رمدفںےکےئلزردابلس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 485

ليلی بً شحبيل ،حرضت ٗيص بً سٌس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ابً ابی ٰ

ش ِحبٔي َل ًَ ًِ َٗ ِي ٔص
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُ َ
بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل أَ َتاىَا ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََو َؿ ٌِ َيا َلطُ َم ّ
َأَیِ ُت
ائ یَ َتبَرَّزُ بٔطٔ َٓاُِ َت َش َل ث ُ َّه أَ َت ِي ُتطُ بٔنٔ ِل َح َٔ ٕة َػ ِ َ
رفا َئ َ َ
ض ًَل َی ًُ َٜئطٔ
أَثَ َز ا ِل َو ِر ٔ
یلع نب دمحم ،فعیک ،انب ایب ٰیلیل نب رشلیبح ،رضحت ،سی نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامہرےاپسرشتفیالےئمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلاپینراھکہکآپاڈنھکاحلصرکںیافرنم ںیئ۔
رافی  :یلعنب دمحم،فعیک،انبایبٰیلیلنبرشلیبح،رضحت،سینبدعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

وجاچوہونہپرشبہکیطارساػایةکتہنوہ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
وجاچوہونہپرشبہکیطارساػایةکتہنوہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 486

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیسبً ہاروٌ ،ہناوٗ ،تازہ ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز وبً ًاؾ رضي اهَّلل ًيہنا

وٌ أَى ِ َبأَىَا صَ َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
اٖ أَ ِو َمدٔي َل ْة
رس ْ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کُلُوا َو ِ َ
اشبُوا َو َت َؼ َّس ُٗوا َوا ِل َب ُشوا َما ل َِه یُ َدال ٔ ِل ُط إ ٔ ِ َ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللامہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاھکؤویپدصہقرکفافرونہپرشبہکیطاسںیمارساػایةکتیکآزیمشہنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہشتیکاخرطڑپکےاننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
رہشتیکاخرطڑپکےاننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 487

راوی  :محنسبً ًبازہ ،محنسبً ًبسالنلک واسلياٌ ،یزیسبً ہاروٌ ،شیکً ،ثناٌ بً ابی زرًہ ،مہاجز ،حرضت ابً
ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ
وٌ أَى ِ َبأَىَا َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ َبا َز َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ا ِل َوا ٔس ٔليَّا ٌٔ َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
یک ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
ار َ
ش ْ
أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ ُم َضا ٔجز ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ لَب ٔ َص ثَ ِو َب ُط ِض َزة ٕ أَ ِل َب َش ُط اهَّللُ یَ ِو َو
ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ ثَ ِو َب َم َذ َّل ٕة

دمحمنبابعدہ،دمحمنبدبعاکلملفاضػتاأؿ،سیدینباہرفؿ،رشکی،امثعؿنبایبزرہع،اہمرج،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعایبؿ
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج رہشت (فدومد فامنشئ) یک اخرط ()یتمی) ابلس زبی نت رکے
اہللاعتیلرفزایقتماوکسروسایئاکابلسانہپںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبابعدہ،دمحمنبدبعاکلملفاضػتاأؿ،سیدینباہرفؿ،رشکی،امثعؿنبایبزرہع،اہمرج،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رہشتیکاخرطڑپکےاننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 488

راوی  :محنسبً ًبسالنلک بً ابی طوارب ،ابوًواىہً ،ثناٌ بً مِيرہ ،مہاجزً ،بساهَّلل حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
اٌ بِ ًٔ ا ِل ُنِٔي َرة ٔ ًَ ًِ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ
الظ َوار ٔٔب َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
َ
السى ِ َيا أَ ِل َب َش ُط اهَّللُ ث َ ِو َب َم َذ َّل ٕة یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ث ُ َّه أَ ِل َض َب ٓ ٔيطٔ ى َ ّارا
ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َم ًِ لَب ٔ َص ثَ ِو َب ُط ِض َزة ٕفٔی ُّ

دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،اوبوعاہن ،امثعؿ نب ریغمہ ،اہمرج ،دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج داین ںیم رہشت یک اخرط ابلس ےنہپ اہلل اعتیل رفز ایقتم اوکس روسایئ اک ابلس
انہپںیئےگرھپاسںیمآگداکہںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،اوبوعاہن،امثعؿنبریغمہ،اہمرج،دبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رہشتیکاخرطڑپکےاننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 489

راوی ً :باض بً یزیس بْحانی ،وٛيٍ بً محزرىاظیً ،ثناٌ بً جہه ،ذر بً حبيع ،حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْحزٕ ال َّياظ ُّٔی َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ َج ِض ٕه ًَ ًِ زٔ ِّر بِ ًٔ حُب َ ِي ٕع ًَ ًِ أَبٔی ذ َٓرٕ
ْحان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍُ بِ ًُ ُم ِ ٔ
َّاض بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
یس ا ِل َب ِ َ
َّ
َّ
َ
رع َق اهَّللُ ًَ ِي ُط َحًَّي َي َـ ٌَ ُط َمًَي َو َؿ ٌَ ُط
ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َم ًِ لَب ٔ َص ثَ ِو َب ُط ِض َزة ٕأ ِ َ
ابعس نب سیدی رحباین،فعیک نب زحمرانیج ،امثعؿ نب ک م ،ذر نب شیبح ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجرہشتیکاخرطابلسےنہپاہللاعتیلاسےسارعاضرفامےتںیہاہیںکتہکبجاچںیہاےس
روسارفامدںی۔
رافی  :ابعسنبسیدیرحباین،فعیکنبزحمرانیج،امثعؿنبک م،ذرنبشیبح،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداراکڑمچادابتغےکدعباننہپ۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمداراکڑمچادابتغےکدعباننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 490

راوی  :ابوبرک ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زیسبً اسلهً ،بسالزحنً بً وًلة ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َو ًِ َل َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اب ُزب ٔ َّ َٓ َ٘ ِس كَ ُض َز
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل أَ ُّی َنا إٔصَ ٕ
اوبرکب،ایفسؿنب ہنییع،زدینباملس،دبعارلنمحنب فعلة،رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتانسسجاھکؽوکدابتغدےدیاجےئفہاپکوہاجیتےہ۔
رافی  :اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،زدینباملس،دبعارلنمحنبفعلة،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمداراکڑمچادابتغےکدعباننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 491

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزیً ،بيساهَّلل ،ابً ًباض ،او النوميين سيسہ مينوىہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َم ِي ُنوى َ َة أَ ٌَّ َطا ّة ل ٔ َن ِو ََلة ٔ َم ِي ُنوى َ َة َمزَّ ب ٔ َضا َي ٌِىٔي ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ِس أ ُ ًِ ٔل َي ِت َضا ٔم ًِ الؼَّ َس َٗ ٔة َم ِي َت ّة َٓ َ٘ا َل َص ََّل
رح َو أَکِلُ َضا
أَ َخ ُذوا إ ٔ َصابَ َضا ٓ ََس َب ُِو ُظ َٓاى ِ َت َٔ ٌُوا بٔطٔ َٓ َ٘الُوا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔى َّ َضا َم ِي َت ْة َٗا َل إٔى َّ َنا ُ ِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیبع اہلل ،انب ابعس ،اؾ اوملنینم دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیلہنع یک ابدنی وک اکی رکبی
دصہق ںیم دی یئگ فہ رم یئگ (وت کنیھپ دی) یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس ےس زگرے وت رفامای ایکس اھکؽ ااتر رک دابتغ
دےتی افر اس ےس افدئہ ااھٹےتیل۔ ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ہی وت رمدار ےہ۔ رفامای رمدار وک اھکان یہ وت رحاؾ ےہ
(دابتغدےرکعفنااھٹانوترحاؾںیہن)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہلل،انبابعس،اؾاوملنینمدیسہومیمہنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمداراکڑمچادابتغےکدعباننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 492

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،ليث ،طہز بً حوطب ،حرضت سلناٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ل ٔ َب ٌِ ٔف
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َٗا َل ک َ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ َسل َِن َ
أ ُ َّم َضا ٔ
رض أَصِ َل َص ٔذظ ٔل َِو اى ِ َت َٔ ٌُوا بٔإ ٔ َصاب ٔ َضا
ت ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َطا ْة ٓ ََنا َت ِت ٓ ََن َّز َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َِي َضا َٓ َ٘ا َل َما َ َّ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیح نبامیلسؿ،ثیل،رہشنبوحبش،رضحتاملسؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیاؾاوملنینم
یک رکبی رم یئگ (وت کنیھپ دی) یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس ےس زگرے وت رفامای ارگ ایکس اھکؽ ےس عفن ااھٹےتیل وت اےکس
امکلوکوکیئرضر(انگہ)ہنوہات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،ثیل،رہشنبوحبش،رضحتاملسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداراکڑمچادابتغےکدعباننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
رمداراکڑمچادابتغےکدعباننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 493

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،خالسبً مدلس ،مالک بً اىص یزیس بً ٗشيم ،محنس بً ًبسالزحنً ،او النوميين سيسہ
ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ ٗ َُش ِي ٕم ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِبسٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َم ِد َل ٕس ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت أَ َم َز َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ي ُِش َت ِن َت ٍَ ب ٔ ُحلُوز ٔا ِل َن ِي َتةٔ إ ٔ َذا زُبٔ َِ ِت
اوبرکبنبایبہبیش،اخدلنب دلخم،امکلنباسنسیدینبُْنط ،دمحمنبدبعارلنمح،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع
ایبؿرفامیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمداریکاھکؽےسدابتغےکدعبعفنااھٹےناکارمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنب ایب ہبیش ،اخدلنبدلخم،امکلنباسنسیدی نبُْنط،دمحمنبدبعارلنمح ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقی ریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضعباکوقؽہکرمداریکاھکؽافرےھٹپعفنںیہنااھٹایاجاتکس۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ضعباکوقؽہکرمداریکاھکؽافرےھٹپعفنںیہنااھٹایاجاتکس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 494

راوی  :ابوبرک ،جزیز ،ميؼور ،ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،طيبانی ،بوبرکُ ،يسر ،طٌبہ ،حٜهً ،بسالزحيه بً ابی
ليلیً ،بساهَّلل بً ًٜيه
ٰ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َّ
الظ ِي َبان ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ح و َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ُّ

اب
أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُُ ِي َس ْر ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ک ُ ُّل ُض ِه ًَ ًِ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َِ ٜي ٕه َٗا َل أَ َتاىَا َ ٔ ٛت ُ
اب َو ََل ًَ َؼبٕ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ََل َت ِي َت ٔٔ ٌُوا ٔم ًِ ا ِل َن ِي َتةٔ بٔإ ٔ َص ٕ
اوبرکب ،رجری ،وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،ابیشین ،وبرکب ،دنغر ،ہبعش ،مکح ،دبعارلمیح نب ایب ٰیلیل ،دبعاہلل نب میکع ےس
رفاتیےہہکامہرےاپسیبنرکمییلصاہللفملساکوتکمبرگایماچنہپہکرمداریکاھکؽافرےھٹپےسعفنتمااھٹؤ۔
رافی  :اوبرکب ،رجری ،وصنمر ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،ابیشین ،وبرکب ،دنغر ،ہبعش ،مکح ،دبعارلمیح نب ایب ٰیلیل ،دبعاہلل نب
میکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ضعباکوقؽہکرمداریکاھکؽافرےھٹپعفنںیہنااھٹایاجاتکس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 495

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،خالسحذاءً ،بساهَّلل بً حارث ،حرضت ًبساهَّلل بً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض
اٌ ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ئ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ا ِل ٌَبَّا ٔ
شا ُُ ٛض َنا
َٗا َل ک َ َ
اٌ ل ٔ َي ٌِ ٔل ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٗ ٔ َب َاَل ٌٔ َم ِثىٔ ٌّي ٔ َ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،اخدلذحاء ،دبعاہلل نب احرث ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکوجےتںیمدفےمستےھتدفرہے۔

رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،اخدلذحاء،دبعاہللنباحرث،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضعباکوقؽہکرمداریکاھکؽافرےھٹپعفنںیہنااھٹایاجاتکس۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ضعباکوقؽہکرمداریکاھکؽافرےھٹپعفنںیہنااھٹایاجاتکس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 496

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیسبً ہاروٌ ،ہناوٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ل ٔ َي ٌِ ٔل ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
وٌ ًَ ًِ َص َّناو ٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل ک َ َ
ار َ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٗ ٔ َب َاَل ٌٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدینب اہرفؿ ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
وجےتںیمدفےمستےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجےتاننہپافرااتران۔
ابب  :ابلساکایبؿ
وجےتاننہپافرااتران۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 497

راوی  :ابوبرک ،وٛيٍ ،طٌبہ ،محنسبً زیاز ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا

رسی
اى ِ َت ٌَ َل أَ َح ُس ُِ ٛه َٓ ِل َي ِب َسأِبٔا ِل ُي ِنى َي َوإٔذَا َخ َل ٍَ َٓ ِل َي ِب َسأ ِبٔا ِل ُي ِ َ

اوبرکب،فعیک،ہبعش،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبج
متںیمےسوکیئوجاتےنہپوتداںیئےسادتباءرکے(ےلہپداںیئاپؤںںیموجاتےنہپ)افربجوجاتااترےوتےلہپابایںوجاتااترے۔
رافی  :اوبرکب،فعیک،ہبعش،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیوجاتنہپرک ےنلچیکاممتعن۔
ابب  :ابلساکایبؿ
اکیوجاتنہپرکےنلچیکاممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 498

راوی  :ابوبرکً ،بساهَّلل بً ازریص ،ابً ًحَلٌ ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
ٕ َواح ٔ ٕس ل ٔ َي ِدل ٌَِ ُض َنا َجنٔي ٌّا أَ ِو ل ٔ َي ِن ٔع ٓ ٔيض ٔ َنا َجنٔي ٌّا
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َی ِنشٔي أَ َح ُس ُِ ٛه فٔی َن ٌِ ٕل َواح ٔ ٕس َو ََل ُخ ٕ ٓ

اوبرکب ،دبعاہللنبادرسی،انبالجعؿ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایمتںیمےسوکیئاکیوجاتنہپرکہنےلچافرہنیہاکیومزہنہپرکایدفونںااتردےایدفونںنہپرکےلچ۔

رافی  :اوبرکب،دبعاہللنبادرسی،انبالجعؿ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےڑھکےوجاتاننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ڑھکےڑھکےوجاتاننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 499

راوی ً :لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ

ل َٗائ ّٔنا
َو َس َّل َه أَ ٌِ َی ِي َت ٌٔ َل ال َّز ُج ُ

یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ڑھکےوہرکوجاتےننہپےسعنمرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ڑھکےڑھکےوجاتاننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 500

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياًٌ ،بساهَّلل بً زیيار ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ى َ َهی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

ل َٗائ ّٔنا
َو َس َّل َه أَ ٌِ َی ِي َت ٌٔ َل ال َّز ُج ُ

یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنڑھکےوہرکوجاتےننہپےسعنمرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسہومزے۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ایسہومزے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 501

راوی  :ابوبرک ،وٛيٍ ،زلہه بً ػالح ٛيسی ،ححير بً ًبساهَّلل ٛيسی ،حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا َز ِل َض ُه بِ ًُ َػال ٔ ٕح ا ِل ِٔ ٜيس ُّٔی ًَ ًِ ُح َحي ِر ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ا ِل ِٔ ٜيس ِّٔی ًَ ًِ ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ

أَ ٌَّ ال َّي َحا ٔش َّي أَص َِسی ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُخ َّٔي ِ ٔن َسا َذ َجي ِ ٔن أَ ِس َو َزیِ ًٔ َٓلَب ٔ َش ُض َنا

اوبرکب،فعیک،دمہلنباصحلدنکی،ریجحنبدبعاہللدنکی،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاجنیشےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکدفایسہاسدہومزےدہہیےئکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناںیہننہپایل۔
رافی  :اوبرکب،فعیک،دمہلنباصحلدنکی،ریجحنبدبعاہللدنکی،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع

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

دنہمیاکاضخب۔
ابب  :ابلساکایبؿ
دنہمیاکاضخب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 502

راوی  :ابوبرک ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،ابوسلنہ ،سلامیٌ بً يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َسنٔ ٍَ أَبَا َسل ََن َة َو ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًَ َي َشا ٕر یُ ِدب ٔ َرا ٌٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َی ِبلُ ُّ بٔطٔ
وٌ َٓ َدال ٔ ُٔوص ُِه
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل َي ُضو َز َوال َّي َؼ َاری ََل َي ِؼبُ ُِ َ

اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اوبہملس ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبنرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوہیدفاصنریاضخبںیہنرکےتذہلامتایکنقراتفلرکف۔
رافی  :اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اوبہملس،امیلسؿنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
دنہمیاکاضخب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 503

راوی  :ابوبرکً ،بسهَّلل بً ازریص ،اجلحً ،بساهَّلل بً بزیسہ ،ابی اسوززیلیم ،حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص ًَ ًِ اْلِ َ ِجلَحٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َّ
َیم ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل
السیِل ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ ِح َش ًَ َما َُي َّ ِرتُ ِه بٔطٔ َّ
الظ ِي َب ا ِلحٔ َّيا ُئ َوا ِل ََ ٜت ُه
حل
اوبرکب،دبعہللنبادرسی،ا ح،دبعاہللنبربدیہ،ایباوسددیملی،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرتہبنیزیچسجےسمتسباھےپوکدبولدنہمیافرفہمسےہ۔
حل
رافی  :اوبرکب،دبعہللنبادرسی،ا ح،دبعاہللنبربدیہ،ایباوسددیملی،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
دنہمیاکاضخب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 504

راوی  :ابوبرک ،یوىص بً محنس ،سَلو بً ابی مليٍ ،حرضت ًثناٌ بً موہب

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َس ََّل ُو بِ ًُ أَبٔی ُم ٔل ٕ
اٌ بِ ًٔ َم ِوصَبٕ َٗا َل َز َخل ُِت ًَل َی أ ُ ِّو َسل ََن َة
يٍ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
َ
ئ َوا ِل ََ ٜت ٔه
َ َج ِت إیٔ َ َّی َط ٌَ ّزا ٔم ًِ َط ٌِز ٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ِد ُـوبّا بٔا ِلحٔ َّيا ٔ
َٗا َل َٓأ ِ َ
اوبرکب،وی سننبدمحم،السؾنبایب،عیط،رضحتامثعؿنبومبہرفامےتںیہہکںیماؾاوملنینمدیسہاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنعیک
دختمںیماحرضوہاوتاوہنںےنےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکومء(ابؽ)کرارکداھکایوجانحافرفہمسےسراگنوہااھت۔
رافی  :اوبرکب،ویسننبدمحم،السؾنبایب،عیط،رضحتامثعؿنبومبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسہاضخباکایبؿ۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ایسہاضخباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 505

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًليہ ،ليث ،ابوزبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ٔجي َئ بٔأبَٔی ُٗ َحا َٓ َة یَ ِو َو
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ا ِل َٔ ِتحٔ إیٔ َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٛأ َ ٌَّ َرأِ َسطُ َث َِا َم ْة َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اذِصَبُوا بٔطٔ إیٔ َی َب ٌِ ٔف
ن َٔشائٔطٔ َٓ ِل ُت َِيِّرِ ُظ َو َج ِّيبُو ُظ َّ
الش َوا َز
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نب ہیلع ،ثیل ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک حتف ہکم ےک رفز رضحت اوباحقہف
(فادل دیسان اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع) وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ک ش ایکایگ۔ ااکن رس يأہم وپدے یک رطح اب لک
دیفس گل راہ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوکن ایکن یسک اہیلہ ےک اپس ےل اجؤ اتہک فہ اےکن ابولں اک رگن دبؽ دے
(اضخباگلرک)افراںیہنایسہےساچبان۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ایسہاضخباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 506

راوی  :ابوہزیزہ ػيرفی ،محنسبً َاضً ،نز بً خلاب بً زَکیاراسي ،زٓاَ بً زُٔل سسوسيً ،بسالحنيس بً ػيفی،
حرضت ػہيب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ َ
َکیَّا الزَّا ٔس ٔي ُّي َح َّسثَ َيا َز َّٓا َُ بِ ًُ َزُِ َٔ ٕل
َا ٕ
اب بِ ًٔ َز َ ٔ
ض َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
َح َّسث َيا أبُو ص َُزیِ َز َة الؼَّ ي ِ َرف ٔ ُّی ُم َح َّن ُس بِ ًُ ٔ َ
َّ
الش ُسوس ُّٔي ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ َػ ِيف ٔ ٕٓی ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ُػ َض ِي ٔب ا ِل َدي ِر ٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ
أَ ِح َش ًَ َما ا ِخ َت َـبِت ُِه بٔطٔ ل ََض َذا َّ
الش َوازُ أَ ِرُ َُب لٔي ٔ َشائِٔ ُٜه ٓ ٔيِ ُٜه َوأَص َِي ُب َلِ ُٜه فٔی ُػ ُسورٔ ًَ ُس ِّو ُِ ٛه

اوبرہریہ ریصیف ،دمحمنب رفاس ،رمع نب اطخب نب زرکایرایس ،دافع نب دعفل دسفیس ،دبعابدیمح نب یفیص ،رضحت بیہص ریض اہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رتہبنی اضخب وج مت اامعتسؽ رکےت وہ ایسہ اضخب ےہ
اہمتریویبویںیکمتںیمزایدہرتبغاکاب ثےہافراہمترےدںونمںےکدولںںیماہمترار بافر تبیزایدہرکےنفاالےہ۔
رافی  :اوبرہریہ ریصیف ،دمحمنب رفاس ،رمع نب اطخب نب زرکایرایس ،دافع نب دعفل دسفیس ،دبعابدیمح نب یفیص ،رضحت بیہص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرداضخب۔
ابب  :ابلساکایبؿ
زرداضخب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 507

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہً ،بيساهَّلل  ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت ًبيس بً جزیخ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس أَ ٌَّ ًُب َ ِي َس بِ ًَ ُج َزیِ ٕخ َسأ َ َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض َٓ َ٘ا َل ابِ ًُ ًُ َن َز أَ َّما َت ِؼٔٔير ٔی ل ٔ ِح َئًي َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
رف ل ٔ ِح َي َت َ
ابِ ًَ ًُ َن َز َٗا َل َرأَیِت َ
ک بٔا ِل َو ِر ٔ
ُک ُت َؼ ِّ ُ

رف ل ٔ ِح َي َت ُط
َو َس َّل َه ي َُؼ ِّ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،رضحتدیبعنبرججیےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسدرایتف

ایکںیمداتھکیوہںہکآپفرسےساینپڈاڑیھزردرکےتںیہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایںیماینپڈاڑیھاسےئل
زردرکاتوہںہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیآپاینپڈاڑیھکرارکزردایکرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،رضحتدیبعنبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
زرداضخب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 508

راوی  :ابوبرک ،اسح ٙبً ميؼور ،محنسبً كلحہ ،حنيس بً وہب ،ابً كاؤض ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض ًَ ًِ
ض ًَ ًِ كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ كَ ِل َح َة ًَ ًِ ُح َن ِي ٔس بِ ًٔ َوصِبٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ كَا ُو ٕ
آَ َٗ ِس
ض َٗا َل َم َّز ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َر ُج ٕل َٗ ِس َخ َـ َب بٔا ِلحٔ َّيا ٔ
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ئ َٓ َ٘ا َل َما أَ ِح َش ًَ َص َذا ث ُ َّه َمزَّ ب ٔ َ َ

رفة ٔ َٓ َ٘ا َل َص َذا أَ ِح َش ًُ ٔم ًِ َص َذا ک ُ ِّلطٔ
َخ َـ َب بٔا ِل ٔح َّيا ٔ
آَ َٗ ِس َخ َـ َب ب ٔ ُّ
ئ َوا ِل ََ ٜت ٔه َٓ َ٘ا َل َص َذا أَ ِح َش ًُ ٔم ًِ َص َذا ث ُ َّه َم َّز ب ٔ َ َ
الؼ ِ َ

رف
َٗا َل َوک َ َ
اٌ كَا ُو ْض ي َُؼ ِّ ُ

اوبرکب ،ااحسؼ نب وصنمر ،دمحمنب ہحلط ،دیمح نب فبہ ،انب اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساکیرمدےکاپسےسزگرےاسےندنہمیےساضخبایکاھترفامایہیایکیہوخبےہ۔رھپاکیافررمدےکاپس
ےسزگرےاسےندنہمیافرفہمسےساضخبایکاھترفامایہیےلہپےسیھبااھچےہرھپاکیافرےکاپسےسزگرےاسےنزرد
اضخبایکاھترفامایہیاؿبسےسااھچےہ۔رافیدحثیدیمحنبفبہےتہکںیہہک ریمےااتسذاطؤسزرداضخب اامعتسؽرکےت
ےھت۔
رافی  :اوبرکب،ا،قحنبوصنمر،دمحمنبہحلط،دیمحنبفبہ،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

اضخبرتکرکان۔
ابب  :ابلساکایبؿ
اضخبرتکرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 509

راوی  :محنسبً مثىي ،ابوزاؤز ،زہير ،ابواسح ،ٙحرضت ابوجحئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا ُزصَي ِ ْر ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙأَبٔی ُج َح ِي َٔ َة َٗا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َص ٔذظ ٔ ٔم ِيطُ بَ ِي َـا ُئ َي ٌِىٔي ًَ ِي َٔ َ٘ َتطُ

دمحمنبینثم،اوبداؤد،زریہ،اوبااحسؼ،رضحتاوبضر ہفریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساک
رشیہچبدیفسداھکی۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،زریہ،اوبا،قح،رضحتاوبضر ہفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اضخبرتکرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 510

راوی  :محنسبً مثىي ،خالسبً حارث ،ابً ابی ًسی ،حنيس ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
ث َوابِ ًُ أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ًِ ُح َن ِي ٕس َٗا َل ُسئ ٔ َل أَى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک أَ َخ َـ َب
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔىَّطُ ل َِه َی َز ٔم ًِ َّ
یً َط ٌَ َز ّة فٔی ُم َ٘ َّسو ٔل ٔ ِح َيتٔطٔ
ْٔش َ
ْش أَ ِو ً ِ ٔ
الظ ِي ٔب إ ٔ ََّل ى َ ِح َو َس ِب ٌَ َة ًَ َ َ
دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،انبایبدعی،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسدرایتفایکہکہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اضخب ایک؟ رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سباھاپ (دیفس ابؽ) داھکییہ ںیہن اہتبل ڈاڑیھ ےک اسےنم ےک
ہصحںیمرتسہایسیبابؽدیفسےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،انبایبدعی،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اضخبرتکرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 511

یحٌي بً آزو ،شیکً ،بيساهَّلل ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :محنسبً ًنز بً وليسٛيسیٰ ،

ش ٕ
یک ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َولٔي ٔس ا ِل ِٔ ٜيس ُّٔی َح َّسث َ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ آ َز َو ًَ ًِ َ ٔ
یً َط ٌَ َز ّة
ْٔش َ
اٌ َط ِي ُب َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ً ِ ٔ
کَ َ
دمحمنبرمعنبفدیلدنکیٰ،ییحی نبآدؾ،رشکی،دیبعاہلل ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکرقتتیسیبابؽدیفسوہےئےھت۔
رافی  :دمحمنبرمعنبفدیلدنکیٰ،ییحینبآدؾ،رشکی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجڑےافروچایٹںانبان۔
ابب  :ابلساکایبؿ
وجڑےافروچایٹںانبان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 512

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابً ابی ىحيح ،محاہس ،حرضت او ہانی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ىَحٔ ٕ
يح ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس َٗا َل َٗال َِت أ ُ ُّو َصاى ٔ ٕئ َز َخ َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ََّ ٜة َو َلطُ أَ ِربَ ٍُ ُ ََسائ َٔز َت ٌِىٔي َؿَٔائ َٔز
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتاؾاہینریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامیتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسہکمںیمدالخوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسےکابؽاچروصحںںیمےھتوچویٹںیکرطح۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،انبایبحیجن،اجمدہ،رضحتاؾاہینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجڑےافروچایٹںانبان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 513

یحٌي بً آزو ابزاہيه بً سٌس ،زہزیً ،بيساهَّلل حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ آ َز َو ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
اٌ ا ِل ُن ِ ٔ
ًَبَّا ٕ
ل ا ِل َٔ ٜت ٔ
اٌ أَصِ ُ
ُوٌ َوک َ َ
رفٗ َ
ْش َُ ٛ
وٌ أَ ِط ٌَ َارص ُِه َوک َ َ
اب َي ِش ُسلُ َ
ض َٗا َل ک َ َ
وٌ َي ِ ُ

اب َٗا َل ٓ ََش َس َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ٔ ُ
َ ََ ٚب ٌِ ُس
یُ ٔح ُّب ُم َوا َٓ َ٘ َة أَصِ ٔل ا ِل َٔ ٜت ٔ
اػ َي َت ُط ث َّه َ َ
اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبآدؾاربامیہنبدعس ،زرہی،دیبعاہللرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکالہاتکباےنپ
ابؽ (ریغبامگن ےک) وھچڑ دےتی ےھت افر رشمنیک امگن اکنال رکےت ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک (ا رایری اومر ںیم)
الہ اتکب یک وماتقف دنسپ ؟یھ (ہک فہ رہباحؽ رشمنیک ےس رتہب ںیہ) انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب (امگن ےک ریغب
یہ)ابؽوھچڑدےیئرھپدعبںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبامگناکنےنلےگل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبآدؾاربامیہنبدعس،زرہی،دیبعاہللرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجڑےافروچایٹںانبان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 514

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسح ٙبً ميؼور ،ابزاہيه بً سٌس ،ابً اسح ،ٙیحٌ ٰي بً ًبازہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙی ِحٌَي بِ ًٔ ًَبَّاز ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِٕ َیا ُٓو ٔر َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه أَ ِسسٔ ُل ى َ ٔ
اػ َي َتطُ
أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ُِ ٛي ُت أَ ِ َٔ َُ ٚخل َ
اوبرکبنبایبہبیش،ااحسؼنبوصنمر،اربامیہنبدعس،انبااحسؼٰ،ییحینبابعدہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہ
ہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدنچایےکےھچیپامگناکنیتلافراسےنمےکابؽ(ریغبامگنےک)وھچڑدہ ی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ا،قحنبوصنمر،اربامیہنبدعس،انبا،قحٰ،ییحینبابعدہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجڑےافروچایٹںانبان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 515

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،جزیز بً حازوٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َط ٌَزُ َر ُسو ٔل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
وٌ أَى ِ َبأَىَا َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل ک َ َ
ار َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َط ٌَ ّزا َر ٔج َّل بَي ِ َن أُذُى َ ِيطٔ َو َم ِي ٜٔب َ ِيطٔ

اوبرکب نبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،رجرینباحزؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکابؽدیسےھےھت(تہبرگنھگایےلہنےھت)اکونںافرومڈنوھںےکدرایمؿدرایمؿےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،رجرینباحزؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجڑےافروچایٹںانبان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 516

راوی ً :بسالز حنً بً ابزاہيه ،ابً ابی ٓسیکً ،بسالزحنً بً ابی زىاز ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ

َة
اٌ ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َط ٌَ ْز ُز َ
ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
وٌ ا ِل ُح َّنةٔ َوٓ َِو َ ٚا ِل َو ِ َ
دبعارلنمحنباربامیہ،انبایبدفکی،دبعارلنمحنبایبزاند،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامیت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽاکونںےسےچینافرومڈنوھںےسافےچنےھت۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،انبایبدفکی،دبعارلنمحنبایبزاند،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زایدہ(ےبمل)ابؽرانھکرکمفہےہ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
زایدہ(ےبمل)ابؽرانھکرکمفہےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 517

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،مٌاویہ بً ہظاو ،سٔياٌ بً ً٘بہ ،سٔياًٌ ،اػه بً کليب ،حرضت وائل بً ححز رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ کُل َِيبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ
اٌ ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َو ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َ
َآن ٔ َی ال َّي ٔي ُّي
اب ذُبَ ْ
َوائ ٔ ٔل بِ ًٔ حُ ِحز ٕ َٗا َل َرآنٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َویٔی َط ٌَ ْز كَؤی ْل َٓ َ٘ا َل ذُبَ ْ
اب َٓاى ِ َل َل ِ٘ ُت َٓأ َخ ِذتُ ُط َ َ
ک َو َص َذا أَ ِح َش ًُ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إنِّٔی ل َِه أَ ًِي ٔ َ

اوبرکبنبایبہبیش ،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿنبہبقع،ایفسؿ،اعمصنببیلک،رضحتفالئنبرجحریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ےھجمداھکیریمےابؽےبمل ےھت۔رفامایاندنسپدیہےہ۔ںیمالچایگافراےنپابؽوھچےٹےئکرھپیبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنےھجمداھکیوترفامایریمیرمادمتںیہنےھت(ینعیںیہمتںیہناہکاھت)افرہیااھچےہ(ہکابؽمکرکےئل)۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿنبہبقع،ایفسؿ،اعمصنببیلک،رضحتفالئنبرجحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیہکےسابؽرتکانافرںیہکےسوھچڑان۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ںیہکےسابؽرتکانافرںیہکےسوھچڑان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 518

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،ابواسامہً ،بيساهَّلل بً ًنز بً ىآٍ ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض الؼَّ ٔي ِّي
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِل َ٘زَ َٔ َٗا َل َو َما ا ِل َ٘زَ َُ َٗا َل أَ ٌِ یُ ِحل ََٔ ٙم ًِ َرأ ِ ٔ

اٌ
اٌ َویُت ِ َر َک َمک َ ْ
َمک َ ْ

اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمعنبانعف،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زقع ےس عنم رفامای۔ رضحت انعف ےن وپاھچ ہک زقع ایک ےہ؟ رفامای زقع ہی ےہ ہک ہچب اک رس اکی ہگج
ےسومڈندایاجےئافردفرسیہگجےسوھچڑدایاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمعنبانعف،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ںیہکےسابؽرتکانافرںیہکےسوھچڑان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 519

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ طبابہ ،طٌبہً ،بيساهَّلل بً زیيار ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ا ِل َ٘زَ َٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ابشہب ،ہبعش ،دیبع اہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
زقعےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشابشہب،ہبعش،دیبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارتشگنیاکشقن۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ارتشگنیاکشقن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 520

موسي ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ایوب بً ٰ

وسي ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َّات َد َذ َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وب بِ ًٔ ُم َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ أَ ُّی َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخا َت ّنا ٔم ًِ َورٔ ٕ ٚث ُ َّه َن َ٘ َع ٓ ٔيطٔ ُم َح َّن ْس َر ُسو ُل اهَّللٔ َٓ َ٘ا َل ََل یَ ِي ُ٘ ِع أَ َح ْس ًَل َی َن ِ٘ ٔع َخا َت ٔیم َص َذا

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،اویب نب ومٰیس انعف،رضحت انبرمع ریض اہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلع
َ
وُسؽا َ
لِلِّیلصاہللہیلعفآہلفملسدنکہرکاایافررفامایوکیئیھبریمیاس
حُم َر ُ
فآہلفملسےناچدنییکارتشگنیایتررکفایئرھپاسںیم ُ َ ّ ٌ

ارتشگنیاکشقندنکہہنرکفاےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اویبنبومٰیسانعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ارتشگنیاکشقن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 521

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًليہً ،بسالٌزیز بً ػہيب ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ِاػ َل َي ٍَ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ

َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخا َت ّنا َٓ َ٘ا َل إٔىَّا َٗ ِس ِاػ َل َي ٌِ َيا َخا َت ّنا َو َن َ٘ ِظ َيا ٓ ٔيطٔ َن ِ٘ ّظا ٓ َََل یَ ِي ُ٘ ِع ًَل َِيطٔ أَ َح ْس

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نبہیلع ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہللےن
ارتشگنیایتررکفایئوترفامایمہےنارتشگنیایتررکفایئےہافراسںیمہیشقنرکفاایےہذہلاوکیئیھباسےکاطمقبشقنہنرکاےئ
۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ارتشگنیاکشقن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 522

یحٌي ً ،ثناٌ بً ًنز ،یوىص ،زہزی ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :محنسبً ٰ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا یُوى ُُص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّات َد َذ َخا َت ّنا ٔم ًِ ٓ َّٔـ ٕة َل ُط ٓ ٌَّؽ َح َبش ٌّٔي َو َن ِ٘ ُظ ُط ُم َح َّن ْس َر ُسو ُل اهَّللٔ
دمحمنب ٰییحی ،امثعؿ نب رمع ،ویسن ،زرہی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
وُسؽا َ
لِلِّ۔
فملسےناچدنیوکارتشگنیایتررکفایئاساکہنیگنیشبحاھتافراسرپہیابعرتدنکہ؟یھ ُ َ َّ ٌَ
حُم َر ُ
رافی  :دمحمنبٰییحی،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(رمدفںےئلیک)وسےنیکارتشگنی۔
ابب  :ابلساکایبؿ
(رمدفںےئلیک)وسےنیکارتشگنی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 523

راوی  :ابوبرکً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،بيساهَّلل  ،ىآٍ بً جبير ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ حُ َيي ِ ٕن َم ِوی َی ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ال َّت َد ُّت ٔه ب ٔ َّ
الذ َص ٔب
اوبرکب،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعفنبریبج،رضحتیلعرکؾاہللفف ہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےن
یکارتشگنیےننہپےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکب،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعفنبریبج،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ

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

ابب  :ابلساکایبؿ
(رمدفںےئلیک)وسےنیکارتشگنی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 524

راوی  :ابوبرکً ،لی بً مشہز ،یزیس بً ابی زیاز ،حشً بً سہيل ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ُس َض ِي ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َخا َت ٔه َّ
الذصَ ٔب
اوبرکب،یلعنبرہسم،سیدینبایبزاید،نسحنبلیہس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنوسےنیکارتشگنیےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبرہسم،سیدینبایبزاید،نسحنبلیہس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
(رمدفںےئلیک)وسےنیکارتشگنی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 525

یحٌي بً ًبازہ ًبساهَّلل بً زبير ،او النوميين سيسہ ًائظہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،محنس بً اسحٰ ،ٙ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙیَ ِحٌَي بِ ًٔ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أ ُ ِّو ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َٗال َِت أَص َِسی ال َّي َحاش ُّٔي إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َح ِل َ٘ ّة ٓ َٔيضا َخا َت ُه َذصَبٕ
ٓ ٔيطٔ ٓ ٌَّؽ َح َبش ٌّٔي َٓأ َ َخ َذ ُظ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ ٌُوز ٕ َوإٔى َّ ُط ل َُن ٌِز ٔ ْق ًَ ِي ُط أَ ِو ب ٔ َب ٌِ ٔف أَ َػابٔ ٌٔطٔ ث ُ َّه َز ًَا بٔابِ َيةٔ
اؾ َٓ َ٘ا َل َت َحل ِّی ب ٔ َض َذا یَا ب ُ َي َّي ُة
ابِ َيتٔطٔ أ ُ َما َم َة ب ٔ ِيتٔ أَبٔی ا ِل ٌَ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دمحمنبااحسؼٰ،ییحینبابعدہدبعاہللنبزریب،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہ
ہکاجنیشےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماکیالھچدہہیایکاسںیموسےنیکارتشگنی؟یھافریشبحگناھتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکسڑکلیےسڑکپا۔آپاےسارعاض(رفنت)رفامرےہےھت۔اییسکایلگنےسااھٹایرھپاینپونایساامہم
تنبایبااعلص(رضحتزبنیریضاہللاعتٰیلہنعیکاصزبحادی)وکالبایافررفامایایپرییٹیبہینہپول۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دمحمنبا،قحٰ،ییحینبابعدہدبعاہللنبزریب،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارتشگنیےننہپںیمہنیگنیلیھتہیکرطػیکرانھک۔
ابب  :ابلساکایبؿ
ارتشگنیےننہپںیمہنیگنیلیھتہیکرطػیکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 526

موسي ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ایوب بً ٰ

وسي ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وب بِ ًٔ ُم َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ أَ ُّی َ

ل ٓ ََّؽ َخا َتنٔطٔ ٔم َّنا یَلٔی َُ َّٔ ٛط
اٌ َی ِح ٌَ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اویبنبومیس،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملساینپارتشگنیاکہنیگنیلیھتہیکرطػراھکرکےتےھت۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اویبنبومٰیس،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ارتشگنیےننہپںیمہنیگنیلیھتہیکرطػیکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 527

یحٌي ،اسناًيل بً ابی اویص ،سلامیٌ بً بَلل یوىص بً یزیسایلی ،ابً طہاب ،یوىص بً طہاب ،حرضت
راوی  :محنس بً ٰ
اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس اْلِ َیِل ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ
ل بِ ًُ أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔي ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل َٓؼَّ طُ فٔی
ٔط َض ٕ
اٌ َی ِح ٌَ ُ
اب ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه لَب ٔ َص َخا َت َه ٓ َّٔـ ٕة ٓ ٔيطٔ ٓ ٌَّؽ َح َبش ٌّٔي ک َ َ

بَ ِل ًٔ َِّٔ ٛطٔ

دمحمنبٰییحی،اامسلیعنبایبافسی،امیلسؿنبالبؽویسننبسیدیایلی،انباہشب،ویسننباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناچدنییکارتشگنیینہپاسںیمیشبحہنیگناھت۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملساس(اوگنیھٹ)اکہنیگنیلیھتہیکرطػرےتھکےھت۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،اامسلیعنبایبافسی،امیلسؿنبالبؽویسننبسیدیایلی،انباہشب،ویسننباہشب،رضحتاسننبامکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئاہھتںیمارتشگنیاننہپ۔

ابب  :ابلساکایبؿ
داںیئاہھتںیمارتشگنیاننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 528

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابزاہيه بً ٓـلً ،بساهَّلل بً محنسبً ً٘يل ،حرضت ًبساهَّلل بً جٌرف رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ا ِلٔ َِـ ٔل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ یَ َت َد َّت ُه فٔی یَنٔيئطٔ
اهَّللٔ بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ
رف أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اربامیہ نب لضف ،دبعاہلل نب دمحمنب لیقع ،رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسداںیئاہھتںیمارتشگنیےتنہپےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اربامیہنبلضف،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،رضحتدبعاہللنبرفعجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنےھٹںیمارتشگنیاننہپ۔
ابب  :ابلساکایبؿ
اوگنےھٹںیمارتشگنیاننہپ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 529

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ازریصً ،اػه ،ابوبززہ ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

اػ ٕه ًَ ًِ أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل ى َ َضانٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
ٔیص ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ

َّ
رص َو ِاْلٔبِ َض َاو
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه أَ ٌِ أَ َت َد َّت َه فٔی َص ٔذظ ٔ َوفٔی َص ٔذظ ٔ َي ٌِىٔي ا ِلد ٔ ِي َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اعمص،اوبربدہ،رضحتیلعرکؾاہللفف ہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ےھجمایلگنھچافراوگنےھٹںیمارتشگنیےننہپےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اعمص،اوبربدہ،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگںیماصتفری(رےنھکےساممتعن)
ابب  :ابلساکایبؿ
رھگںیماصتفری(رےنھکےساممتعن)

جلس  :جلس سوو

حسیث 530

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزیً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل  ،ابً ًباض ،حرضت ابوكلحہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

ض ًَ ًِ أَبٔی
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ل ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة بَ ِي ّتا ٓ ٔيطٔ کَل ِْب َو ََل ُػ َور ْة
كَ ِل َح َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َت ِس ُخ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامایرفےتشاسرھگ ںیمدالخ ںیہن وہےت سج ںیم(البرضفرت) اتک وہ ای یسک مسقیک یوصری
وہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رھگںیماصتفری(رےنھکےساممتعن)

جلس  :جلس سوو

حسیث 531

یحٌي  ،حرضت ًلی بً ابی كالب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرکُ ،يسر ،طٌبہً ،لی بً مسرک ،ابی زرًہً ،بساهَّلل بً ٰ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُُ ِي َس ْر ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ُم ِسرٔ ٕک ًَ ًِ أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى ُ َط ٕٓی ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ
ل بَ ِي ّتا ٓ ٔيطٔ کَل ِْب َو ََل ُػ َور ْة
أَبٔی كَالٔبٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل َن ََلئ ٔ ََ ٜة ََل َت ِس ُخ ُ
اوبرکب ،دنغر ،ہبعش ،یلع نب دمرک ،ایب زرہع ،دبعاہلل نب ٰییحی ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رفامےت ںیہہکیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالمہکئر تماسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیماتکاییوصریوہ۔
رافی  :اوبرکب،دنغر،ہبعش،یلعنبدمرک،ایبزرہع،دبعاہللنبٰییحی،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رھگںیماصتفری(رےنھکےساممتعن)

جلس  :جلس سوو

حسیث 532

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،محنس بً ًنزو ،ابی سلنہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َوا ًَ َس َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ِ
َ َ
ل ًَل َِيطٔ َّ
َُخ َد ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓإ ٔ َذا
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔجبِرٔی ُ
اث ًَل َِيطٔ ٓ َ َ
الش ََلو فٔی َسا ًَ ٕة یَأت ٔيطٔ ٓ َٔيضا َ َ

ل بَ ِي ّتا ٓ ٔيطٔ کَل ِْب َو ََل ُػ َور ْة
اب َٓ َ٘ا َل َما َم َي ٌَ َ
ص َُو بٔحٔبِرٔی َل َٗائ ْٔه ًَل َی ا ِل َب ٔ
ک أَ ٌِ َت ِس ُخ َل َٗا َل إ ٔ ٌَّ فٔی ا ِلب َ ِيتٔ ک َ ِل ّبا َوإٔىَّا ََل ى َ ِس ُخ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنب رہسم،دمحمنبرمعف،ایبہملس ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہلل اعتٰیلہنعرفامیتںیہہکرضحتربجالیئ ہیلع
االسلؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی رقمرہ فتق ںیم آےن اک فدعہ ایک رھپ اتریخ یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسابرہےلکنداھکیہکربجالیئدرفازہرپڑھکےںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایادنرآےنںیمآوکپایکام عاھت؟رفامایرھگ
ںیماتکےہافرمہاسرھگںیمںیہندالخوہےتسجںیماتکوہاییوصریوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دمحمنبرمعف،ایبہملس،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رھگںیماصتفری(رےنھکےساممتعن)

جلس  :جلس سوو

حسیث 533

راوی ً :باض بً ًثناٌ زمظقی ،وليسً٘ ،ير بً مٌساٌ ،سليه بً ًامز ،حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ِّ
اٌ َح َّسث َ َيا ُس َل ِي ُه بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة أَ ٌَّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ا ِل َولٔي ُس َح َّسثَ َيا ًُ َٔيِرُ بِ ًُ َم ٌِ َس َ
َّاض بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
َ
َاس َتأِذَى َ ِت ُط أَ ٌِ ُت َؼو َِّر فٔی بَ ِيت َٔضا ى َ ِد َل ّة
ا ِم َزأَ ّة أَ َت ِت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓأ ِخب َ َر ِت ُط أَ ٌَّ َز ِو َج َضا فٔی َب ٌِ ٔف ا ِل َن َِازٔی ٓ ِ
ٓ ََن َي ٌَ َضا أَ ِو ى َ َضا َصا
ابعسنبامثعؿدیقشم ،فدیل ،عقیرنبدعماؿ،میلسنباعرم ،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک اکیاخوتؿ یبن
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہںیئافر رعضایکہکریمااخفدنیسکگنجںیمرشکیےہرھپاسےناےنپرھگںیمیہ
وجھکرےکدرتخیکیوصریانبےنیکااجزتاچیہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامدای۔
رافی  :ابعسنبامثعؿدیقشم،فدیل،عقیرنبدعماؿ،میلسنباعرم،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع

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

اصتفریاپامؽہگجںیموہں۔
ابب  :ابلساکایبؿ
اصتفریاپامؽہگجںیموہں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 534

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،اسامہ بً زیسً ،بسالزحنً بً ٗاسه ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َست َ ِر ُت َس ِض َو ّة یٔی َت ٌِىٔي َّ
الساخٔ َل بٔ ٔشتِر ٕ ٓ ٔيطٔ َت َؼاؤیزُ َٓ َل َّنا َٗس َٔو ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َص َت َٜطُ َٓ َح ٌَل ُِت ٔم ِيطُ
َأَیِ ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم َّت ٜٔئّا ًَل َی إ ٔ ِح َساص َُنا
َم ِيبُو َذ َتي ِ ٔن َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ااسہمنبزدی،دبعارلنمحنباقمس،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکںیمرفدنشاؿ
رپ ادنر یک رطػ رپدہ اکٹلای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (اہجد ےس) رشتفی الےئ وت اےس اھپڑ دای ںیم ےن اس ےک دف ےیک (الغػ)
انبےئلرھپںیمےنداھکیہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساؿںیماکیرپکیٹاگلےئوہےئںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ااسہمنبزدی،دبعارلنمحنباقمس،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسخزنیوپش(یکاممتعن)
ابب  :ابلساکایبؿ
رسخزنیوپش(یکاممتعن)

جلس  :جلس سوو

حسیث 535

راوی  :ابوبرک ،ابواَلحوؾ ،ابی اسح ،ٙہبيرہ ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

ؾ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙص َُبي ِ َر َة ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َخا َت ٔه َّ
الذصَ ٔب َو ًَ ًِ ا ِلنٔيثَرَة ٔ َي ٌِىٔي ا ِل َح ِن َزا َئ
اوبرکب ،اوباالوحص ،ایب ااحس ؼ ،ریبہہ ،رضحت یلعرکؾ اہلل فف ہ ےس رفاتی ےہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وسےنیک
ارتشگنیافررسخزنیوپشےس(رمدفںوک)عنمرفامای۔
رافی  :اوبرکب،اوباالوحص،ایبا،قح،ریبہہ،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتیچںیکاھکؽرپوساری۔
ابب  :ابلساکایبؿ
وتیچںیکاھکؽرپوساری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 536

یحٌي بً ایوبً ،ياغ بً ًباض حنيری ،ابی حؼين ححزی ہيثه ًامزححزی،
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زیس بً حيابٰ ،
ػحابی رسول حرضت ابوریحاىہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب َح َّسثَىٔي ًَ َّي ُ
ض ا ِلحٔ ِني َر ُّٔی ًَ ًِ أَبٔی
اغ بِ ًُ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
اب َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ أَ ُّی َ
اٌ
ُح َؼي ِ ٕن ا ِل َح ِحز ٔ ِّی ا ِل َض ِي َث ٔه ًَ ًِ ًَا ٔمز ٕا ِل َح ِحز ٔ ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا َریِ َحاى َ َة َػاح َٔب ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ک َ َ
وب ال ُّي ُنورٔ
ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِي َهی ًَ ًِ ُر ُٔ ٛ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ایحبٰ ،ییحی نب اویب ،ایعش نب ابعس ریمحی ،ایب نیصح رجحی مثیہ اعرمرجحی ،احصیب روسؽ رضحت
اوبراحیہنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوتیچںیکاھکؽ(وکدابتغدےرکیھباسیکزنیانبرکاس)
رپوساریےسعنمرفامےتےھت(اسےئلہکہیربکتمنیاکہویہےہ)۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ایحبٰ ،ییحی نب اویب ،ایعش نب ابعس ریمحی ،ایب نیصح رجحی مثیہ اعرمرجحی ،احصیب روسؽ
رضحتاوبراحیہنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وتیچںیکاھکؽرپوساری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 537

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،ابی مٌتنز ،ابً سيریً ،حرضت مٌاویہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ُن ٌِ َتنٔز ٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یً ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة َٗا َل ک َ َ

وب ال ُّي ُنورٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِي َهی ًَ ًِ ُر ُٔ ٛ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایب رمتعم،انبریسنی،رضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وتیچںیکاھکؽرپوساریےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایبرمتعم،انبریسنی،رضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلنییکرفامربنداریافراؿےکاسھتنسحولسک۔
ابب  :آداباکایبؿ
فادلنییکرفامربنداریافراؿےکاسھتنسحولسک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 538

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،شیک بً ًبساهَّلل ميؼورً ،بيساهَّلل بً ًلی ،حرضت ابً سَلمہ سَلمی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َیم
الشل ٔ ِّ
شی ُ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ک بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ ابِ ًٔ َس ََل َم َة ُّ
َٗا َل َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أُوصٔي ا ِم َزأّ بٔأ ُ ِّمطٔ أُوصٔي ا ِم َزأّ بٔأ ُ ِّمطٔ أُوصٔي ا ِم َزأّ بٔأ ُ ِّمطٔ ثَ ََلثّا أُوصٔي ا ِم َزأّ بٔأَبٔيطٔ أُوصٔي
اٌ ًَل َِيطٔ ٔم ِي ُط أَذّی یُ ِؤذٔیطٔ
ا ِم َزأّ ب ٔ َن ِو ََل ُظ َّال ٔذی َیلٔيطٔ َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رشکی نب دبعاہلل وصنمر ،دیبع اہلل نب یلع ،رضحت انب السہم السیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیمآدیمےکاسھتنسحولسکیکفتیصرکاتوہں۔ںیمآدیموکفادلہےکاسھتنسحولسک
یکفتیصرکاتوہں۔نیتابریہیرفامایںیمآدیموکاےنپفادلشیکھتزینومیل(الغؾآاقدفتسرہتشدار)ےکاسھتنسحولسکیک
فتیصرکاتوہںارگہچاؿیکرطػےساےساذیاءےچنہپ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رشکینبدبعاہللوصنمر،دیبعاہللنبیلع،رضحتانبالسہمالسیمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

فادلنییکرفامربنداریافراؿےکاسھتنسحولسک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 539

راوی  :ابوبرکمحنس بً مينوٌ مکی ،سٔياٌ بً ًيييہً ،نارہ بً ٌٗ٘اَ ،ابی زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ ا ِل َنک ُِّّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ ًَ ًِ أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗالُوا

اک َٗا َل ث ُ َّه َم ًِ َٗا َل اْلِ َ ِزنَی َٓاْلِ َ ِزنَی
ک َٗا َل ث ُ َّه َم ًِ َٗا َل أَبَ َ
ک َٗا َل ث ُ َّه َم ًِ َٗا َل أ ُ َّم َ
یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َم ًِ أَبَ ُّز َٗا َل أ ُ َّم َ

اوبرکبدمحم نب ومیمؿ یکم ،ایفسؿ نب ہنییع ،امعرہ نب اقعقع ،ایب زرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ولوگں ےن
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ سک ےک اسھت نسح ولسک رکںی ؟ رفامای فادلہ ےک اسھت رھپ وپاھچ سک ےک اسھت رفامای اےنپ فادل
شیکھتوپاھچوجانتجزایدہرقبیوہاسےکاسھت۔
رافی  :اوبرکبدمحمنبومیمؿیکم،ایفسؿنبہنییع،امعرہنباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلنییکرفامربنداریافراؿےکاسھتنسحولسک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 540

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،جزیز ،سہيل ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ ُس َض ِي ٕل ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َی ِحزٔی َول َْس َوال ٔ ّسا إ ٔ ََّل أَ ٌِ َیحٔ َس ُظ َم ِنلُوک ّا ٓ ََي ِظتَر ٔ َیطُ َٓ ُي ٌِت ٔ َ٘طُ
اوبرکبنبایبہبیش،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای

وکیئافالداےنپفادلاکقحاداںیہنرکیتکساالہیہکفادلوکولمکالغؾاپےئوترخدیرکآزادرکدے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رجری،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلنییکرفامربنداریافراؿےکاسھتنسحولسک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 541

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ًبسالؼنسبً ًبسالوارث ،حنازبً سلنہً ،اػه ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الؼَّ َن ٔس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوار ٔٔث ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ٕ أُوٗ ٔ َّي ٕة ک ُ ُّل أُوٗ ٔ َّي ٕة َخي ِ ْر ٔم َّنا بَي ِ َن َّ
ق
الش َنا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل٘ ٔ ِي َل ُ
ْش أَ ِل َ
ار اث ِ َيا ًَ َ َ
ک
َو َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ الزَّ ُج َل َلتُرِ َٓ ٍُ َز َر َج ُتطُ فٔی ا ِل َح َّي ٔة ٓ ََي ُ٘و ُل أَنَّی َص َذا َٓ ُي َ٘ا ُل بٔا ِستٔ َِِٔارٔ َو َلس َٔک َل َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب دبعادمصلنب دبعاولارث ،امحدنب ہملس ،اعمص ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاطقرابرہزہارافہیقاکوہاتےہافراکیافہیقزنیمفآامسؿیکدرایمیناکتانئت
افررہزیچےسرتہبےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایتنجںیمرمداکدرہجدنلبرک دایاجاتےہوتفہرعضرکاتےہہک
ہیےسیکوہا؟(ریمےلمعوتاےنتہنےھت)اراشدوہاتےہہکاہمتریافالدےکاہمترےقحںیماافغتسرےکببس۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب دبعادمصلنب دبعاولارث ،امحدنب ہملس ،اعمص ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلنییکرفامربنداریافراؿےکاسھتنسحولسک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 542

راوی  :ہظاو بً ًنار ،اسناًيل بً ًياغ ،بحير بً سٌيس ،خالسبً مٌساٌ ،حرضت م٘ساو بً مٌسیرکب رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ بِ ًٔ َم ٌِ ٔس
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
غ ًَ ًِ بَ ٔحير ٔبِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ َم ٌِ َس َ
وػيِ ُٜه بٔآبَائِٔ ُٜه إ ٔ ٌَّ اهَّللَ
وػيِ ُٜه بٔأ ُ َّم َضاتِٔ ُٜه ث َ ََلثّا إ ٔ ٌَّ اهَّللَ یُ ٔ
یرک َب أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ یُ ٔ
َٔ
َ
یُ ٔ ُ َ
ْق ٔب
ْق ٔب َٓاْلِ ِ َ
وػيِ ٜه بٔاْلِ ِ َ

ن
اشہؾنبامعر،اامسلیعنب ایعش ،جیر نب دیعس،اخدلنب دعماؿ،رضحتدقماؾ نب دعمرکیبریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلںیہمتاینپامؤںےکاسھتنسحولسکاکارمرفامےتںیہنیتابریہیرفامایاہلل
اعتیل ںیہمت اےنپ ابوپں شیکھت نسح ولسک یک اتدیک رفامےت ںیہ۔ اہلل اعتیل ںیہمت زندکی رت رہتش دار ےس نسح ولسک یک اتدیک
رفامےتںیہرھپاےکسدعبوجزندکیرتوہ(درہجدبرہجاؿےسنسحولسکیکاتدیکرفامےتںیہ)
ن
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش ،جیرنبدیعس،اخدلنبدعماؿ،رضحتدقماؾنبدعمرکیبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلنییکرفامربنداریافراؿےکاسھتنسحولسک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 543

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ػسٗہ بً خالسً ،ثناٌ بً ابی ًاتٜہً ،لی بً یزیسٗ ،اسه ،حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی ا ِل ٌَات ٔ َٜةٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َیز ٔ َ
ک َوىَا ُر َک
أ ُ َما َم َة أَ ٌَّ َر ُج َّل َٗا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َما َح ُّ ٙا ِل َوال ٔ َسیِ ًٔ ًَل َی َو َل ٔسص َٔنا َٗا َل ص َُنا َج َّي ُت َ
اشہؾ نب امعر ،دصہق نب اخدل،امثعؿ نب ایب اعہکت ،یلع نب سیدی ،اقمس ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
رمدےنرعضایکاےاہللےکروسؽفادلنیاکافالدےکذہمایکقحےہ؟رفامایفہاہمتریتنجںیہ(ای)دفزخںیہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،امثعؿنبایباعہکت،یلعنبسیدی،اقمس،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلنییکرفامربنداریافراؿےکاسھتنسحولسک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 544

راوی  :محنسبً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہً ،لاء ،ابی ًبسالزحنً  ،حرضت ابوالسرزاء رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ أَبٔی ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔی َّ
ئ َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّي َػل َّی
الس ِر َزا ٔ
اب أَ ِو ا ِحَٔوِ طُ
اب ا ِل َح َّي ٔة َٓأ َ ٔؿ ٍِ ذَل ٔ َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ا ِل َوال ٔ ُس أَ ِو َس ُم أَبِ َو ٔ
ک ا ِل َب َ
دمحم نب ابص ح ،ایفسؿ نب ہنییع ،اطعء ،ایب دبعارلنمح  ،رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسفادل(امںابپ)تنجاکدرایمیندرفازہںیہابمتاسدرفازہوکاضعئرکدفایایکسافحتظرکف۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،اطعء،ایبدبعارلنمح،رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿولوگےساقلعتتافرنسحولسکاجریروھکنجےساہمترےفادلاصبحےکاقلعتتےھت۔

ابب  :آداباکایبؿ
اؿولوگےساقلعتتافرنسحولسکاجریروھکنجےساہمترےفادلاصبحےکاقلعتتےھت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 545

راوی ً :لی بً ًبيس ،ابً ازریصً ،بساهَّلل بً ازریصً ،بسالزحنً بً سلامیٌ ،اسيسبً ًلی بً ًبيس ،حرضت ابواسيس
مالک بً ربيٌہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ أَ ٔسي ٔس بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس َم ِوی َی بَىٔي
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
يٌ َة َٗا َل بَ ِي َي َنا ى َ ِح ًُ ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذِ َجائ َ ُط َر ُج ْل ٔم ًِ
َساً َٔس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َس ِي ٕس َمال ٔ ٔک بِ ًٔ َرب ٔ َ

بَىٔي َسل ََن َة َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَبَق ٔ َی ٔم ًِ ب ٔ ِّز أَبَ َو َّی َط ِي ْئ أَبَ ُّزص َُنا بٔطٔ ٔم ًِ َب ٌِ ٔس َم ِوت ٔض ٔ َنا َٗا َل َن ٌَ ِه الؼَّ ََلةُ ًَل َِيض ٔ َنا

ل إ ٔ ََّل بٔض ٔ َنا
وػ ُ
َک ُاو َػسٔي٘ٔض ٔ َنا َو ٔػ َل ُة ال َّزح ٔٔه َّالًٔي ََل تُ َ
َو ٔاَل ِستٔ َِِٔا ُر َل ُض َنا َوإٔئَائْ بٔ ٌُ ُضوزٔص َٔنا ٔم ًِ َب ٌِ ٔس َم ِوت ٔض ٔ َنا َوإ ٔ ِ َ

یلعنبدیبع،انبادرسی،دبعاہللنبادرسی،دبعارلنمحنبامیلسؿ،ادیسنبیلعنبدیبع،رضحتاوبادیسامکلنبرہعیبریضاہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک مہ یبن یلص اہللہیلع فآہل فملسیک دختم ںیم احرض ےھتہک ونبہملس ےک اکی رمد احرض وہےئ افر رعض ایک
اےاہللےکروسؽریمےفادلنیےکااقتنؽےکدعبیھباؿےکاسھتنسحولسکیکوکیئوصرتریمےےئلےہ؟رفاماییج!مت
اؿ ےئلیک داع فاافغتسر رکف افر ایکن فافت ےک دعب اےکن فدعفں وکاھبنان (وپرا رکان) اےکن ےنلم فاولں اک ازعاز ف ارکاؾ رکان افر اےکن اخص
رہتشدارفںےکاسھتہلصریمحرکان۔
رافی  :یلعنبدیبع،انبادرسی،دبعاہللنبادرسی،دبعارلنمحنبامیلسؿ،ادیسنب یلعنب دیبع،رضحتاوبادیسامکلنبرہعیب
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلوکافالدےکاسھتنسحولسکرکانوصخًاصویٹیبںےسااھچرباتؤرکان۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلوکافالدےکاسھتنسحولسکرکانوصخًاصویٹیبںےسااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 546

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،اسامہ ہظاو بً رعوہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ُ
َ
اب
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رع ٔ
رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗس َٔو ى َ ْ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ َسا َم َة ًَ ًِ ص ٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
اض ٔم ًِ اْلِ ِ َ
ل َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ
وٌ ٔػب ِ َياىَِ ُٜه َٗالُوا َن ٌَ ِه َٓ َ٘الُوا َل َّٔ ٜيا َواهَّللٔ َما نُ َ٘ ِّب ُ
ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘الُوا أَ ُت َ٘ ِّبلُ َ
اٌ اهَّللُ َٗ ِس ىَزَ ََ ٔم ِيِ ُٜه ال َّز ِح َن َة
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوأَ ِمل ٔ ُ
ک أَ ٌِ ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،ااسہماشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکداہیتےکھچکولگیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ رعض رکےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ وچبں وک وچےتم یھب ںیہ ؟
ولوگںےنوجاب داییجاہں ےنہکےگلدخبامہ وتںیہن وچےتماسرپیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےن اہمترےدولں
ےسر تم(افرتقفش)اکنؽدیوہوتےھجمایکا رایرےہ۔(ہکاہمترےدولںںیمتقفشرھبدفں)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،ااسہماشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلوکافالدےکاسھتنسحولسکرکانوصخًاصویٹیبںےسااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 547

راوی  :ابوبرکبً ابی طيبۂً ،اٌ ،وہبً ،بساهَّلل بً ًثناٌ بً خثيه ،سٌيسبً ابی راطس ،حرضت يٌلی ًامزی رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی َرا ٔط ٕس
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ْب َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ ِث َن َ

ًَ ًِ َي ٌِل َی ا ِل ٌَا ٔمز ٔ ِّی أَىَّطُ َٗا َل َجا َئ ا ِل َح َش ًُ َوا ِل ُح َشي ِ ُن َي ِش ٌَ َيا ٌٔ إیٔ َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََـ َّن ُض َنا إٔل َِيطٔ َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ
ا ِل َول ََس َم ِب َد َل ْة َم ِحب َ َي ْة
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،فبہ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،دیعسنبایبرادش،رضحتیلعیاعرمیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
رضحات نسح فنیسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفڑےت وہےئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناؿدفونںوکاےنپاسھتاٹمچایلافررفامایافالدلخبافرشبدیلاکذرہعیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،فبہ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،دیعسنبایبرادش،رضحتیلعیاعرمیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلوکافالدےکاسھتنسحولسکرکانوصخًاصویٹیبںےسااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 548

موسي بً ًلی ،ابی یذَک ،حرضت رساٗہ بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زیس بً حبابٰ ،

رسا َٗ َة بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
اب ًَ ًِ ُم َ
وسي بِ ًٔ ًُل َٕٓی َسنٔ ٌِ ُت أَبٔی َی ِذ ُ ُ
َک ًَ ًِ ُ َ
ک ل َِي َص ل ََضا کَاس ْٔب َُيِرُ َک
ُک َمزِزُو َز ّة إٔل َِي َ
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَ ََل أَزُ ُّلِ ُٜه ًَل َی أَٓ َِـ ٔل الؼَّ َس َٗ ٔة ابِ َيت َ

اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب ،ومٰیسنبیلع،ایبذیرک،رضحترساہقنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمںیہمتالضفدصہقہنئاتؤں؟اہمترییٹیبوج(اخفدنیکفافتایالطؼویکہجےس)ولٹرکاہمترےاپس
آیئگاہمترےالعفہااکسوکیئامکےنفاالیھبہنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،ومٰیسنبیلع،ایبذیرک،رضحترساہقنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :آداباکایبؿ
فادلوکافالدےکاسھتنسحولسکرکانوصخًاصویٹیبںےسااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 549

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،مشٌز ،سٌس بً ابزاہيه ،حشً  ،ػٌؼٌہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕأَ ِخب َ َرنٔی َس ٌِ ُس بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِّه
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اْلِ َ ِح َي ٕٔ َٗا َل َز َخل َِت ًَل َی ًَائٔظَ َة ا ِم َزأَ ْة َم ٌَ َضا ابِ َي َتا ٌٔ ل ََضا َٓأ َ ًِ َل ِت َضا ث َ ََل َث َت َن َزا ٕ
ت َٓأ َ ًِ َل ِت ک ُ َّل َواح َٔسة ٕ ٔم ِي ُض َنا َت ِن َز ّة ث ُ َّه
َػ َس ًَ ِت ا ِل َباٗ ٔ َي َة بَ ِي َي ُض َنا َٗال َِت َٓأتََی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َح َّسثَ ِت ُط َٓ َ٘ا َل َما ًَ َحبُ ٔک َل َ٘ ِس َز َخل َِت بٔطٔ ا ِل َح َّي َة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،ع ،ر ،دعس نب اربامیہ ،نسح َ ،طعصغہ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی
وعرت آیئ اےکس اسھت ایکس دف ایٹیبں یھب ںیھت اؾ اوملنینم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس نیت وجھکرںی دںی اس ےن دفونں وک اکی
اکی درکی رسیتی یھب آدیھ آدیھ اؿ ںیم میسقت رکدی۔ اؾ اوملنینم رفامیت ںیہہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس رشتفی الےئ وت ںیم
ےناسریابترعضرکدی۔رفامایایکبجعےہہکفہوعرتایسلمعویکہجےستنجںیمدالخوہیئگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،ع ،ر،دعسنباربامیہ،نسح،طعصغہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلوکافالدےکاسھتنسحولسکرکانوصخًاصویٹیبںےسااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 550

راوی  :حشين بً حشً مزوزی ،ابً مبارک ،رحملہ بً ًنزاٌ ،ابوًظاىہ مٌاَی ،حرضت ً٘بہ بً ًامز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اَ َّی
اٌ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا ًُظَ اى َ َة ا ِل ُن ٌَ ٔ ٔ
رح َم َل َة بِ ًٔ ً ِٔن َز َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َ ِ

اٌ َل ُط ثَ ََل ُث بَ َيا ٕ
ت ٓ ََؼب َ َر ًَل َِيضًَّٔ
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَ ًَا ٔمز ٕ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ ک َ َ
َوأَك ِ ٌَ َن ُضًَّ َو َس َ٘اصًَُّ َو ََ ٛشاصًَُّ ٔم ًِ ٔج َستٔطٔ َُ ًَّٛل ُط ح ٔ َحا ّبا ٔم ًِ ال َّيارٔ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ

نیسح نب نسح رمفزی ،انب کرارک ،رحہلم نب رمعاؿ ،اوباشعہناعمرفی ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس یکسج نیت ایٹیبں وہں افر فہ اؿ رپ ربص رکے (زجع زفع ہن رکے ہک
ایٹیبں ںیہ) افر اںیہن الھکےئ الپےئ۔ انہپےئ اینپ اطتق افر امکیئ ےکاطمقب وت ہی نیت ایٹیبں(یھب) رفزایقتم اس ےک ےئلدفزخ
ےسآڑافرراکفٹاکببسنباجںیئیگ۔
رافی  :نیسحنبنسحرمفزی،انبکرارک،رحہلمنبرمعاؿ،اوباشعہناعمرفی،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلوکافالدےکاسھتنسحولسکرکانوصخًاصویٹیبںےسااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 551

راوی  :حشين بً حشً ،ابً مبارکَٓ ،ط ،ابی سٌيس ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ٓ َِٔطٕ ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ َر ُج ٕل تُ ِسرٔ ُک َلطُ ابِ َي َتا ٌٔ َٓ ُي ِح ٔش ًُ إٔل َِيض ٔ َنا َما َػ ٔحب َ َتا ُظ أَ ِو َػحٔ َب ُض َنا إ ٔ ََّل أَ ِز َخ َل َتا ُظ ا ِل َح َّي َة

نیسحنبنسح،انبکرارک،رطف،ایبدیعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای سج رمد یک یھب دف ایٹیبں ابغل وہ اجںیئ افر فہ اؿ ےک اسھت نسح ولسک رکے (الھکےئ الپےئ افر دینی آداب اھکسےئ)
بجکت فہ ایٹیبں اےکساسھت رںیہ ایفہرمد اؿویٹیبں ےک اسھت رےہ(نسح ولسک ںیم یمک ہنآےن دے) وت ہی ایٹیبں اےس رضفر
تنجںیمدالخرکفاںیئںیگ۔
رافی  :نیسحنبنسح،انبکرارک،رطف،ایبدیعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فادلوکافالدےکاسھتنسحولسکرکانوصخًاصویٹیبںےسااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 552

راوی ً :باض بً وليس زمظقیً ،لی بً ًياغ ،سٌيس بً ًنارہ ،حارث بً نٌناٌ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔيسٔ ِّ
غ َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ًُ َن َار َة أَ ِخب َ َرنٔی ا ِل َحار ُٔث بِ ًُ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
َک ُموا أَ ِو ََل َز ُِ ٛه َوأَ ِح ٔشيُوا أَ َزبَ ُض ِه
َسنٔ ٌِ ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَ ِ ٔ
ابعسنبفدیلدیقشم،یلعنبایعش،دیعس نبامعرہ،احرثنبامعنؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاینپافالداکایخؽروھکافراوکناےھچآداباھکسؤ۔
رافی  :ابعسنبفدیلدیقشم،یلعنبایعش،دیعسنبامعرہ،احرثنبامعنؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپفساکقح۔
ابب  :آداباکایبؿ
ڑپفساکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 553

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہً ،نزو بً زیيار ،ىآٍ بً جبير ،حرضت ابوشیح خزاعی

شیِ ٕح
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيارٕ َسنٔ ٍَ ىَآ ٔ ٍَ بِ ًَ ُج َبيِر ٕیُ ِدبٔرُ ًَ ًِ أَبٔی ُ َ
اٌ یُ ِؤ ٔم ًُ
اٌ یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاهَّللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْ ٔ ٔ
َ َٓ ِل ُي ِح ٔش ًِ إیٔ َی َجارٔظ ٔ َو َم ًِ ک َ َ
ا ِل ُدزَاعٔ ِّی أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ک َ َ

َ َٓل َِي ُ٘ ِل َخي ِ ّرا أَ ِو ل ٔ َي ِشِ ُٜت
َ َٓ ِل ُي ِ ٔ
اٌ یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاهَّللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْ ٔ ٔ
بٔاهَّللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْ ٔ ٔ
رک ِو َؿ ِي َٔطُ َو َم ًِ ک َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،انعف نب ریبج ،رضحت اوبرشحی زخایع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای وج اہلل رپ افر رفز آرخت رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک اےنپ ڑپفیس شیکھت ااھچ رباتؤ رکے افر وج اہلل رپ افر رفز
آرخترپاامیؿراتھکوہاےساچےیہہکیلھبابتےہکایاخومشرےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،انعفنبریبج،رضحتاوبرشحیزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ڑپفساکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 554

یحٌي بً
راوی  :ابوبرک بً ابی طبيہ ،یزیس بً ہاروًٌ ،بسہ بً ہاروًٌ ،بسہ بً سلامیٌ ،محنس بً رمح ،ليث بً سٌسٰ ،

سٌيس ،بی برک بً محنس بً ًنزو بً حزوً ،نزہ  ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ َو ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ح و َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
رک بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َحزِو ٕ ًَ ًِ ًَ ِن َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َس ٌِ ٕس َجنٔي ٌّا ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
ل یُ ٔ
وػيىٔي بٔا ِل َحارٔ َحًَّي هَ َي ِي ُت أَى َّ ُط َس ُي َو ِّرثُطُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما َزا َل ٔجبِرٔی ُ

اوبرکب نب ایبہیبش ،سی دی نب اہرفؿ،دبعہ نب اہرفؿ ،دبعہ نب امیلسؿ ،دمحم نب رحم،ثیل نب دعسٰ ،ییحی نبدیعس ،یب رکب نب دمحم نبرمعف
نب زحؾ ،رمعہ  ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رضحت
ربجالیئ ہیلعاالسلؾےھجم لسلسمڑپفیس ےک(اسھتنسحولسکےک)ابرے ںیماتدیکرکےترےہ۔اہیںکت ہکےھجمامگؿوہےن
اگلہکہیاوکسفارثیھبانبدںیےگ(ہکااکسفراتثںیمیھبقحےہ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہیبش،سیدینباہرفؿ،دبعہنباہرفؿ،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنبرحم،ثیلنبدعسٰ،ییحی نبدیعس،یبرکبنبدمحم
نبرمعفنبزحؾ،رمعہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ڑپفساکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 555

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،یوىص بً ابی اسح ،ٙمحاہس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َيا یُوى ُُص بِ ًُ أَبٔی إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
وػيىٔي بٔا ِل َحارٔ َحًَّي هَ َي ِي ُت أَى َّ ُط َس ُي َو ِّرث ُ ُط
ل یُ ٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما َزا َل ٔجب ِ َرائ ٔي ُ
یلعنبدمحم،فعیک،ویسننبایبااحسؼ،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبیہیرمفیےہ۔

رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ویسننبایبا،قح،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿاکقح۔
ابب  :آداباکایبؿ
امہمؿاکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 556

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابً ًحَلٌ ،سٌيسبً ابی سٌيس ،حرضت ابوشیح خزاعی

شیِ ٕح ا ِل ُدزَاعٔ ِّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی ُ َ
رک ِو َؿ ِي َٔ ُط َو َجائٔزَتُ ُط یَ ِو ْو َول َِي َل ْة َو ََل َی ٔح ُّل َل ُط
َ َٓ ِل ُي ِ ٔ
اٌ یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاهَّللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْ ٔ ٔ
ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ک َ َ

ْح َج ُط ِّ
الـ َيا َٓ ُة ثَ ََلثَ ُة أَیَّاو ٕ َو َما أَ ِنٔ ًَََ ٙل َِيطٔ َب ٌِ َس ث َ ََلثَ ٔة أَیَّاو ٕ َٓ ُض َو َػ َس َٗ ْة
أَ ٌِ یَ ِثو ٔ َی ً ٔ ِي َس َػاح ٔبٔطٔ َحًَّي یُ ِ ٔ

اوبرکب نبایبہبیش،ایفسؿ نب ہنییع،انبالجعؿ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرشحیزخایع ےسرفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای وج اہلل رپ افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ رےھک اےس اچےئہ ہک اےنپ امہمؿ اک ازعاز رکے افر امہمؿ داری اکاضا ہ اکی دؿ
افراکیرات ےہافر یسک ےک ےئلاےنپاس؟یھ(زیمابؿ) ےکاپسا انرعہصایقؾاجزئ ںیہنہکفہ(زیمابؿ)گنتوہےنےگلامہمین
نیتدؿےہافرنیتدؿےکدعبوجامہمؿرپرخچرکےفہدصہقےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،انبالجعؿ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرشحیزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

امہمؿاکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 557

راوی  :محنس بً رمح ،ليث بً سٌس ،یزیس بً ابی حبيب ،ابی خير ،حرضت ً٘بہ بً ًامز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َدي ِر ٔ ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕأَىَّطُ َٗا َل ُٗ ِل َيا
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َیز ٔ َ

ک َٗا َل َل َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ْقوىَا ٓ ََنا َت َزی فٔی ذَل ٔ َ
ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َ
ک َت ِب ٌَ ُث َيا َٓ َي ِيز ٔ ُل بٔ َ٘ ِوو ٕ ٓ َََل َي ِ ُ
لـ ِي ٕٔ َٓاٗ َِبلُوا َوإ ٔ ٌِ ل َِه َئ ٌَِلُوا َٓد ُُذوا ٔم ِي ُض ِه َح ََّّ ٙ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌِ ىَزَ ِلت ُِه بٔ َ٘ ِوو ٕ َٓأ َ َمزُوا َلِ ُٜه ب ٔ َنا یَ ِي َبغٔی ل ٔ َّ
الـ ِي ٕٔ َّال ٔذی
َی ِي َبغٔی َل ُض ِه
دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،ایبریخ،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہےنروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلف ملسیک دختم ںیم رعض ایکہک آپںیمہ (اہجد ےکےئل) ےتجیھب ںیہ افر مہ یسک ہلیبق ےکاپس ڑپاؤ ڈاےتل ںیہ(یھبک
ااسی یھب وہات ےہ ہک) فہ امہری امہمین ںیہن رکےت ئاتےیئ اےسی ومعق رپ ںیمہ ایک رکان اچےئہ ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ںیمہ رفامای ارگ مت یسک ہلیبق ےک اپس ڑپاؤ ڈاول رھپ فہ اہمترے ےئل اؿ زیچفں اک مکح رکںی وج امہمؿ ےئلیک انمبس ںیہ (ًالثم اھکان آراؾ
فریغہ)وتاےسوبقؽرکولافرارگفہااسیہنرکںیوتاؿےسامہمؿاکقحفوصؽرکفوجاوکنرکاناچےئہاھت۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،ایبریخ،رضحتہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
امہمؿاکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 558

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ  ،ميؼور ،طٌيي ،حرضت م٘ساو ابوَکینہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ َّ
َک َین َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ أَبٔی َ ٔ
ُّ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َل ُة َّ
الـ ِي ٕٔ َوا ٔج َب ْة َٓإ ٔ ٌِ أَ ِػ َبحَ بٔ ٔٔ َيائٔطٔ َٓ ُض َو َزیِ ًْ ًَل َِيطٔ َٓإ ٔ ٌِ َطا َئ ا ِٗ َت َضي َوإ ٔ ٌِ َطا َئ َت َز َک
یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،یبعش،رضحتدقماؾاوبرکب ہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایسجراتامہمؿآےئاسراتیکامہمینالزؾےہارگامہمؿزیمابؿےکاپسحبصکترےہوتایکسامہمینزیمابؿےکذہم
رقضےہاچےہفوصؽرکےلافراچےہوھچڑدے۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،یبعش،رضحتدقماؾاوبرکب ہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میتیاکقح۔
ابب  :آداباکایبؿ
میتیاکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 559

یحٌي بً سٌيس ٗلاٌ ،ابً ًحَلٌ ،سٌيس بً ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َ٘ َّلا ٌُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َّ
رح ُد َح ََّّ ٙ
الـٌٔي َٔي ِ ٔن ا ِل َيت ٔٔيه َوا ِل َن ِزأَة ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أ ُ َ ِّ
اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبدیعساطقؿ،انبالجعؿ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاہللںیمدفانوتاونںاکقح(امؽ)رحاؾرکاتوہںاکیمیتیافردفرسےوعرت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبدیعساطقؿ،انبالجعؿ،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :آداباکایبؿ
میتیاکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 560

یحٌي بً سلامیٌ ،زیس بً ابی ًتاب ،ابً مبارک ،سٌيس بً ابی ایوب ،زیسبً ًتاب ،حرضت ابوہزیزہ
راوی ً :لی بً محنسٰ ،
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ آ َز َو َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی أَ ُّی َ
اب ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َخيِرُ بَ ِي ٕت فٔی ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن بَ ِي ْت ٓ ٔيطٔ َیت ْٔيه یُ ِح َش ًُ إٔل َِيطٔ
َزیِ ٔس بِ ًٔ أَبٔی ًَ َّت ٕ
ش بَ ِي ٕت فٔی ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن بَ ِي ْت ٓ ٔيطٔ َیت ْٔيه ي َُشا ُئ إٔل َِيطٔ
َو َ ُّ
یلعنبدمحمٰ،ییحینبامیلسؿ،زدینبایباتعب،انبکرارک،دیعسنبایباویب،زدینباتعب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای املسمونںںیم بس ےس الھبرھگ فہ ےہسج ںیم میتیوہ افر اس ےکاسھت
ااھچرباتؤایکاجاتوہافراملسمونںںیمبسےسربارھگفہےہسجںیممیتیوہافراسےکاسھتدبولسیکیکاجیتوہ۔
رافی  :یلعنبدمحمٰ ،ییحینبامیلسؿ،زدینبایباتعب ،انبکرارک،دیعسنبایباویب،زدینباتعب،رضحت اوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
میتیاکقح۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 561

راوی  :ہظاو بً ًنار ،حنازبً ًبسالزحنً کليي ،اسناًيل بً ابزاہيه انؼاریً ،لاء بً ابی رباحً ،بيساهَّلل بً حرضت
ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِلک َ ِل ٔي ُّي َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
اٌ ََ ٛن ًِ َٗ َاو
أَبٔی َربَا ٕح ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ًَا َل ثَ ََلثَ ّة ٔم ًِ اْلِ َیِ َتاو ٔک َ َ

ل َِي َل ُط َو َػ َاو ى َ َض َار ُظ َوُ ََسا َو َر َاح َطاصٔ ّزا َس ِي َٔ ُط فٔی َسبٔي ٔل اهَّللٔ َو ُِ ٛي ُت أَىَا َوص َُو فٔی ا ِل َح َّي ٔة أَ َخ َویِ ًٔ ََ ٛضا َتي ِ ٔن أ ُ ِخ َتا ٌٔ َوأَ ِل َؼ َٙ
إ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ َّ
الشبَّابَ َة َوا ِل ُو ِس َلي
اشہؾنبامعر،امحدنبدبعارلنمحیبلک،اامسلیعنباربامیہااصنری،اطعءنبایبرابح،دیبعاہللنبرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشنیتومیتیںیکافکتلافررپفرشرکےفہاسصخشیکرطح
ےہ وج رات رھب ایقؾ رکے دؿ رھب رفزہ رےھک افر حبص ف اشؾ ولتار وستن رک ا ہلل ےک راہتس ںیم اجےئ افر ںیم افر فہ تنج ںیم اھبیئ
وہںےگاؿدفونہبںیکافر(ہیہہکرک)آپےناتشگناہشدتافردرایمینایلگنالمدی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،امحدنبدبعارلنمحیبلک،اامسلیعنباربامیہااصنری،اطعءنبایبرابح،دیبعاہللنبرضحتانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہتسےسفیلکتدہزیچاٹہدانی۔
ابب  :آداباکایبؿ
رہتسےسفیلکتدہزیچاٹہدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 562

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،اباٌ بً ػنٌہ ،ابی وازَ راسي ،حرضت ابوبززہ اسلیم رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اٌ بِ ًٔ َػ ِن ٌَ َة ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َوازٔ َٔ الزَّا ٔس ٔي ِّي ًَ ًِ أَبٔی بَ ِز َز َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أَبَ َ
ی ٙا ِل ُن ِشلٔنٔي َن
اْلِ َ ِسل ٔ ِّ
َیم َٗا َل ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ُز َّلىٔي ًَل َی ًَ َن ٕل أَى ِ َت ٔٔ ٍُ بٔطٔ َٗا َل ا ًِز ٔ ِل اْلِ َذَی ًَ ًِ َ ٔ
َر ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اابؿنبضمغہ،ایبفازعرایس،رضحتاوبربزہایملسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےن
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم ااسی لمع ئاتےیئ سج ےس ںیم افدئہ ااھٹؤں (اس رپ لمع رک ےک) رفامای املسمونں ےک راہتس ےس
فیلکتدہزیچاٹہدایرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اابؿنبضمغہ،ایبفازعرایس،رضحتاوبربزہایملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رہتسےسفیلکتدہزیچاٹہدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 563

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اض َٓأ َ َماك َ َضا َر ُج ْل َٓأ ُ ِزخٔ َل ا ِل َح َّي َة
الَط ٔ
َو َس َّل َه َٗا َل ک َ َ
اٌ ًَل َی َّ ٔ
یُِ ُ ٙؼ ًُ َط َح َزة ٕیُ ِؤذٔی ال َّي َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای راہتسںیماکیدرتخیکاشخ؟یھسجےسولوگںوکاذیاءیتچنہپ؟یھاکیرمدےناےساٹہدایایسرپاےستنجںیم
دالخرکدایایگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رہتسےسفیلکتدہزیچاٹہدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 564

یحٌي بً يٌنز ،حرضت ابوذر رضي
یحٌي بً ً٘يلٰ ،
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،ہظاو بً حشاٌ ،واػل ٰ ،
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٕل َم ِوی َی أَبٔی ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ
اٌ ًَ ًِ َو ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
وٌ أَى ِ َبأَىَا صٔظَ ُاو بِ ًُ َح َّش َ
ار َ
رع َؿ ِت ًَل َ َّی أ ُ َّمًٔي بٔأ َ ًِ َنال ٔ َضا َح َشي ٔ َضا َو َس ِّيئ ٔ َضا
ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ َي ٌِ َن َز ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُ ٔ
یَ ٙو َرأَیِ ُت فٔی َسي ِّٔئ أَ ًِ َنال ٔ َضا ال ُّي َدا ًَ َة فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ََل تُ ِس َٓ ًُ
الَط ٔ
َأَیِ ُت فٔی َم َحاس ًٔٔ أَ ًِ َنال ٔ َضا اْلِ َذَی یُ َي َّهی ًَ ًِ َّ ٔ
ََ

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿ،فالصٰ،ییحینبلیقعٰ،ییحینبرمعی،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاتمےکاےھچربےاامعؽریمےاسےنمک شےئکےئگ۔ںیمےناتمےک
اےھچ ا امعؽ ںیم اکی لمع ہی داھکی ہک راہتس ےس فیلکت دہ زیچ اٹہ دانی افر اتم ےک ربے اامعؽ ںیم داھکی ہک دجسم ںیم مغلب (وھتک
فریغہ)وکدابایںیہناجات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اشہؾنباسحؿ،فالصٰ،ییحینبلیقعٰ،ییحینبرمعی،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینےکدصہقیکتلیضف۔

ابب  :آداباکایبؿ
اپینےکدصہقیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 565

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ہظاو ػالب زستوائیٗ ،تازہ ،سٌيسبً مشيب ،حرضت سٌس بً ًبازہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َػاح ٔٔب َّ
الس ِست َُوائٔ ِّی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ َس ٌِسٔ بِ ًٔ
ُّ
ئ
ل َٗا َل َس ِق ُی ا ِل َنا ٔ
ًُ َبا َز َة َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ُّی الؼَّ َس َٗ ٔة أَٓ َِـ ُ
یلع نب دمحم ،فعیک ،اشہؾ اصبل دوتسایئ ،اتقدہ ،دیعسنب بیسم ،رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رعضایکاےاہللےکروسؽدصہقیکوکؿیسوصرتزایدہتلیضفاکاب ثےہ؟رفامایاپینالپان۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾاصبلدوتسایئ،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبابعدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اپینےکدصہقیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 566

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،اًنع ،یزیس رٗاشي ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس ال َّز َٗا ٔش ِّي ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َیز ٔ َ
ل ا ِل َح َّي ٔة ٓ ََي ُن ُّز
اض یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ُػ ُٔوّٓا َو َٗا َل ابِ ًُ ى َُنيِر ٕأَصِ ُ
ٕ ال َّي ُ
َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُؼ ُّ

شبَ ّة َٗا َل َٓ َي ِظ َٔ ٍُ َل ُط َویَ ُن ُّز
اس َت ِش َ٘ ِي َت ٓ ََش َ٘ ِيت َ
ال َّز ُج ُ
َک َی ِو َو ِ
ُک َ ِ
ل ٔم ًِ أَصِ ٔل ال َّيارٔ ًَل َی ال َّز ُج ٔل ٓ ََي ُ٘و ُل َیا ُٓ ََل ٌُ أَ َما َت ِذ ُ ُ

َک َی ِو َو َب ٌَ ِث َتىٔي فٔی َحا َج ٔة
َک یَ ِو َو ىَا َو ِل ُت َ
ال َّز ُج ُ
ک كَ ُض ّورا ٓ ََي ِظ َٔ ٍُ َل ُط َٗا َل ابِ ًُ ى َُنيِر ٕ َو َي ُ٘و ُل َیا ُٓ ََل ٌُ أَ َما َت ِذ ُ ُ
ل ٓ ََي ُ٘و ُل أَ َما َت ِذ ُ ُ

ک ٓ ََي ِظ َٔ ٍُ َلطُ
ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََذ َص ِب ُت َل َ

دمحمنب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اشمع ،سیدی راقیش ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےک رفز ولگ (دفرسی رفاتی ںیم الہ تنج) وفصں ںیم اقمئ وہں ےگ ہک اکی دفزیخ
اکیرمدےکاپسےسزگرےاگوتےہکاگارےالفںآپوکایدںیہنفہدؿبجآپےناپیناماگناھتوتںیمےنآپوکاکیوھگٹن
الپایاھت۔آپےنرفامایانچہچنہییتنجاسدفزیخیکافسرشرکےاگافراکیرمدزگرےاگوتےہکاگآپوکفہدؿایدںیہنبجںیم
آپوکاہطرتےکےئلاپیندایاھتانچہچنہییھباسیکافسرشرکےاگ۔دفرسیرفاتیںیمےہہکدفزیخےہکاگارےالفںآپ
وکفہ دؿایدںیہن بجآپ ےنےھجمالفںاکؾ ےئلیکاجیھباھت وتںیمآپےکےنہک رپ (اس اکؾےئلیک)الچایگ اھتانچہچنہییھب ایکسافسرش
رکےاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،سیدیراقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اپینےکدصہقیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 567

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،محنس بً اسح ،ٙزہزی ًبسالزحنً بً مالک بً جٌظه رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙالزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َمال ٔ ٔک
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رسا َٗ َة بِ ًٔ ُج ٌِ ُظ ٕه َٗا َل َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َؿ َّالةٔ ِاْلٔب ٔ ٔل َت ِِ َشي
بِ ًٔ ُج ٌِ ُظ ٕه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ُ َ
ح َٔياضٔي َٗ ِس لُ ِلت َُضا ْٔلٔبٔلٔی ٓ ََض ِل یٔی ٔم ًِ أَ ِجز ٕإ ٔ ٌِ َس َ٘ ِيت َُضا َٗا َل َن ٌَ ِه فٔی کُلِّ ذَا ٔ
ت َٛب ٔ ٕس َرحَّی أَ ِج ْز
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب ااحسؼ  ،زرہی دبعارلنمح نب امکل نب مشعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکدشمگہافٹنریمےوحوضںرپآاجےتںیہںیہنجںیمےناےنپافوٹنںےئلیکایترایکوت
ارگ ںیم اؿ دشمگہ افوٹنں وک اپین الپؤں وت ےھجم ارج ےلم اگ ؟ رفامای یج اہں رہ ہجیلک فایل (زدنہ) زیچ سج وک ایپس یتگل وہ (وکاپین الپےن افر
الھکےن)ںیمارجےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دمحمنبا،قح،زرہیدبعارلنمحنبامکلنبمشعجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنیمافررہمابین۔
ابب  :آداباکایبؿ
رنیمافررہمابین۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 568

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،اًنع ،تنيه بً سلنہً ،بسالزحنً بً ہَلل ًبسي ،حرضت جزیز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َتنٔ ٔيه بِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ص ََٔل ٕل ا ِل ٌَ ِب ٔس ِّي ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ
ْح ِو ا ِل َدي ِ َر
ْح ِو ال ِّز ِٓ َ ٙیُ ِ َ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َب َحل ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ یُ ِ َ
یلع نب دمحم،فعیک ،اشمع، ،میم نبہملس ،دبعارلنمح نب الہؽ عنسی ،رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿرفامےت ںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجرنیمافررہمابینےسرحمفؾےہفہریخافرالھبیئیسرحمفؾےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،،میمنبہملس،دبعارلنمحنبالہؽعنسی،رضحترجرینبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رنیمافررہمابین۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 569

راوی  :اسناًيل بً حٔؽ ،ایلی ،ابوبرک بً ًياغ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

غ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
ل بِ ًُ َحٔ ِٕؽ اْلِ ُبُل ُِّّی َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ َرٓ ْٔي ٙیُ ٔح ُّب ال ِّزٓ ََِ ٙوي ٌُِ ٔلي ًَل َِيطٔ َما ََل ي ٌُِ ٔلي ًَل َی ا ِل ٌُ ِي ٕٔ

اامسلیع نب صفح ،ایلی ،اوبرکب نبایعش ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلرہمابؿںیہافررہمابینوکدنسپرفامےتںیہافررہمابینویکہجےسفہھچکاطعرفامےتںیہوجدریتشافریتخس
رپںیہنرفامےت۔
رافی  :اامسلیعنبصفح،ایلی،اوبرکبنبایعش،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رنیمافررہمابین۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 570

راوی  :ابوبرک بً اب ی طيبہ ،محنس بً مؼٌب ،اوزاعی ،ہظاو بً ًنارً ،بسالزحنً بً ابزاہيه ،وليسبً مشله ،اوزاعی ،
او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم ِؼ ٌَبٕ ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ح و َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َو ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ٔ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
إٔبِ َزاص َٔيه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاع ُّی ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ

َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ َرٓ ْٔي ٙیُحٔ ُّب ال ِّزٓ َِ ٙفٔی اْلِ َ ِمز ٔک ُ ِّلطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب بعصم ،افزایع ،اشہؾ نب امعر ،دبعارلنمح نب اربامیہ ،فدیلنب ملسم ،افزایع  ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللاعتیلرہمابؿںیہافرامتؾاکومںںیمرہمابین
وکدنسپرفامےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش ،دمحمنببعصم،افزایع،اشہؾ نبامعر،دبعارلنمحنباربامیہ،فدیلنبملسم ،افزایع،اؾاوملنینمدیسہ
اعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغومںابدنویںےکاسھتااھچرباتؤرکان۔
ابب  :آداباکایبؿ
الغومںابدنویںےکاسھتااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 571

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،اًنع ،مٌزور بً سویس ،حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ا ِل َن ٌِزُورٔ بِ ًٔ ُس َویِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وٌ َوَلَ تُک َ ِّل ُٔوص ُِه َما
وٌ َوأَ ِلب ٔ ُشوص ُِه ٔم َّنا َتل َِب ُش َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ِخ َواىُِ ُٜه َج ٌَ َل ُض ِه اهَّللُ َت ِح َت أَیِسٔیِ ُٜه َٓأَكٌِ ُٔنوص ُِه ٔم َّنا َتأِکُلُ َ
َي ِِلٔبُ ُض ِه َٓإ ٔ ٌِ ک َ َّل ِٔت ُُنوص ُِه َٓأًَ ٔييُوص ُِه
اوبرکبنبایبہبیش،فعیک ،اشمع،رعمفرنبوسدی ،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہی(الغؾابدنایں)اہمترےاھبیئںیہ(افالدآدؾںیہ)اہللاعتیلےناںیہناہمترےہضبق(افرکلم)ںیمدےدایےہاںیہن

فیہالھکؤوجوخداھکےتوہافرفیہانہپؤوجوخدےتنہپوہافراںیہنلکشماکؾاکمکحتمدفارگلکشم اکؾاکمکحدفوتایکندمدیھبرکف(ہک
وخدیھبرشکیوہاجؤ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشمع،رعمفرنبوسدی،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
الغومںابدنویںےکاسھتااھچرباتؤرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 572

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،اسح ٙبً سلامیٌ ،مِيرہ بً مشله َٗس سبخی ،مزہ كيب ،حرضت ابوبرک
ػسی ٙرضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُمِٔي َر َة بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ َ َِ َٗ ٕس َّ
الش َبخ ٔ ِّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَ ًِ ُم َّز َة َّ
اللي ِّٔب ًَ ًِ أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
ل ا ِل َح َّي َة َس ِّي ُئ ا ِل َن َل َٔ ٜة َٗالُوا یَا
یَٗ ٙا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل یَ ِس ُخ ُ
الؼ ِّس ٔ

رکا َم ٔة أَ ِو ََلز ٔ ُِ ٛه
َر ُسو َل اهَّللٔ أَل َِي َص أَ ِخب َ ِر َت َيا أَ ٌَّ َص ٔذظ ٔ اْلِ ُ َّم َة أَ ِٛثَرُ اْلِ ُ َم ٔه َم ِنلُؤٛي َن َو َی َتامَی َٗا َل َن ٌَ ِه َٓأ َ ِ ٔ
َک ُموص ُِه ََ َ ٛ
ٔيک َٓإٔذَا
السى ِ َيا َٗا َل ََ
ک َیَ ِٜٔ
ل ًَل َِيطٔ فٔی َسبٔي ٔل اهَّللٔ َم ِن ُلو َُ ٛ
َ ْض َت ِز َتب ٔ ُل ُط ُت َ٘ات ٔ ُ
َوأَكٌِ ُٔنوص ُِه ٔم َّنا َتأِکُلُ َ
وٌ َٗا ُلوا ٓ ََنا یَ ِي َٔ ٌُ َيا فٔی ُّ
َػلَّی َٓ ُض َو أَ ُخو َک

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،ااحسؼ نب امیلسؿ ،ریغمہ نب ملسم رفدق یخبس ،رمہ بیط ،رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدبقلخصخشتنجںیمہناجےئاگ۔احصہبریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایک
اےاہللےکروسؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوتںیمہئاتایےہہکاساتمںیمیلہپاوتمںےسزایدہالغؾافرمیتیوہںےگ ؟
(تہبنکممےہہکضعبولگاؿےکاسھتدبیقلخرکںی)رفاماییجاہںنکیلاؿاکاےسییہایخؽروھکےسیجاینپافالداکایخؽرےتھکوہ
افراںیہنفیہالھکؤوجوخداھکےتوہ۔احصہبےنرعضایکںیمہداینںیموکیسنزیچافدئہاچنہپےنفایلےہ؟رفامایوھگڑاےسجمتابدنھروھک

اسرپوساروہرکراہدخاںیمڑلفاہمتراالغؾاہمترےےئلاکیفےہافربجفہامنزڑپےھ(املسمؿوہاجےئ)وتفہاہمترااھبیئےہ۔
رافی  :اوبرکب نبایبہبیش ،یلعنبدمحم،ا،قحنب امیلسؿ،ریغمہنب ملسمرفدق یخبس ،رمہ بیط،رضحتاوبرکبدصقی ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾوکرفاجدانی(الیھپان)
ابب  :آداباکایبؿ
السؾوکرفاجدانی(الیھپان)

جلس  :جلس سوو

حسیث 573

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،ابً ىنير ،اًنع ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َوابِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ ََل َت ِس ُخلُوا ا ِل َح َّي َة َحًَّي تُ ِؤ ٔميُوا َو ََل تُ ِؤ ٔميُوا َحًَّي َت َحابُّوا أَ َو ََل أَزُ ُّلِ ُٜه ًَل َی َط ِي ٕئ
إٔذَا ٓ ٌََ ِلت ُُنو ُظ َت َحابَبِت ُِه أَٓ ُِظوا َّ
الش ََل َو بَ ِي َيِ ُٜه
اوبرکب نبایبہبیش،اوب اعمفہی ،انبریمن،اشمع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللےنرفامایمسق ےہاس
ذاتیکسجےکہضبقںیم ریمیاجؿےہمتتنجںیمدالخ ہنوہےگاہیںکتہکاامیؿ ےلآؤافرمتاصبحاامیؿ ہنوہےگہک
آسپںیمتبحمرکفافرایکںیمںیہمتایسیاب تہنئاتؤںہکبجمتفہرکفےگمتابمہتبحمرکےنوگلےگاےنپدرایمؿالسؾوکرفاج
دف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،انبریمن،اشمع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
السؾوکرفاجدانی(الیھپان)

جلس  :جلس سوو

حسیث 574

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًياغ ،محنسبً زیاز ،حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

غ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ زٔیَاز ٕ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َٗا َل أَ َم َزىَا ىَب ٔ ُّي َيا َػلَّی اهَّللُ
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ نُ ِٔش َٔي َّ
الش ََل َو

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اامسلیع نبایعش ،دمحمنب زاید ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنںیمہالسؾوکاعؾرکےناکارمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبایعش،دمحمنبزاید،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
السؾوکرفاجدانی(الیھپان)

جلس  :جلس سوو

حسیث 575

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً ٓـيل ً ،لاء بً سائب ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ًِبُ ُسوا ال َّز ِح َن ًَ َوأَٓ ُِظوا َّ
الش ََل َو

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف ،اطعءنباسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرنمحیکرپشتس(ابعدت)رکفافرالسؾوکرفاجدف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،اطعءنباسبئ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾاکوجابدانی۔
ابب  :آداباکایبؿ
السؾاکوجابدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 576

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،بيساهَّلل بً ًنز ،سٌيس بً ابی سٌيس م٘بری ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ُّٔی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُج َّل َز َخ َل ا ِل َن ِشحٔ َس َو َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َجال ٔ ْص فٔی ىَاح َٔي ٔة ا ِل َن ِشحٔسٔ ٓ ََؼلَّی ث ُ َّه َجا َئ ٓ ََش َّل َه
ک َّ
الش ََل ُو
َٓ َ٘ا َل َو ًَل َِي َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن،دیبع اہلل نب رمع ،دیعس نب ایبدیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک اکی رمد دجسم ںیم آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وکےن ںیم رشتفی رفام ےھت اوہنں ےن امنز ادا یک رھپ
احرضدختموہےئالسؾرعضایک۔آپےنرفامایفکیلعاالسلؾ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبرمع،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
السؾاکوجابدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 577

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلناٌ ،زَکیا ،طٌيي ،ابی سلنہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیَّا ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة أَ ٌَّ ًَائٔظَ َة َح َّسثَ ِت ُط أَ ٌَّ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
الش ََل َو َٗال َِت َو ًَل َِيطٔ َّ
ْقأ ُ ًَل َِي ٔک َّ
الش ََل ُو َو َر ِح َن ُة اهَّللٔ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ل ََضا إ ٔ ٌَّ ٔجب ِ َرائ ٔي َل َي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب املسؿ ،زرکای ،یبعش ،ایب ہملس ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساہکہکرضحتربجالیئہیلعاالسلؾںیہمتالسؾرکرےہںیہاوہنںےنوجابںیماہک َفعَل َ ْت ِةال ََُّ َل ُ َأؾ
لِلَّ
َف َر ْچمَ ُةا ِ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنباملسؿ،زرکای،یبعش،ایبہملس،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیماکرففںوکالسؾاکوجابےسیکدںی؟
ابب  :آداباکایبؿ
ذیماکرففںوکالسؾاکوجابےسیکدںی؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 578

راوی  :ابوبرکً ،بسہ بً سلناٌ  ،محنس بً بْش ،سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
اب َٓ ُ٘ولُوا َو ًَل َِيِ ُٜه
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َس َّل َه ًَل َِيِ ُٜه أَ َح ْس ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِل َٔ ٜت ٔ
اوبرکب ،دبعہ نب املسؿ  ،دمحم نب رشب ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
عل َ ُِ
فآہلفملسےنرفامایبجالہاتکبںیمےسوکیئںیہمتالسؾرکےوتوجابںیم(رصػا ان)اہکرکف َف َ ْت ْم۔
رافی  :اوبرکب،دبعہنباملسؿ،دمحمنبرشب،دیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ذیماکرففںوکالسؾاکوجابےسیکدںی؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 579

راوی  :ابوبرک ،ابومٌاویہ ،اًنع ،مشله ،مرسو ،ٚاو النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
اب َٓ ُ٘ولُوا َو ًَل َِيِ ُٜه
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َس َّل َه ًَل َِيِ ُٜه أَ َح ْس ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِل َٔ ٜت ٔ
اوبرکب ،اوباعمفہی ،اشمع ،ملسم ،رسمفؼ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
عَل َ ْتُ ِْ
َل عَلَتُِ
ےکاپسھچکوہیدیآےئافراہکا َُّا ُأؾ ماےاوبااقلمس!آپےنرفامای َف م۔
رافی  :اوبرکب،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،رسمفؼ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

ذیماکرففںوکالسؾاکوجابےسیکدںی؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 580

راوی  :ابوبرک ،ابً ىنير ،محنسبً اسح ،ٙیزیس بً ابی حبيب ،مزثسبً ًبساهَّلل یزنی ،حرضت ابوًبسالزحنً جہىي رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ َم ِزثَ ٔس بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ا ِل َيزَن ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ى َُني ِر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙیَز ٔ َ
ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُح َضىٔ ِّي َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إنٔ ِّی َراْ ٔ ٛب ُ َّسا إیٔ َی ا ِل َي ُضوز ٔٓ َََل َت ِب َس ُؤص ُِه ب ٔ َّ
الش ََلو ٔ َٓإٔذَا َس َّل ُنوا
ًَل َِيِ ُٜه َٓ ُ٘ولُوا َو ًَل َِيِ ُٜه

اوبرکب،انبریمن،دمحمنبااحسؼ،سیدینبایببیبح،رمدثنبدبعاہللسیین،رضحتاوبدبعارلنمحینہجریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای لکںیموسار وہرکوہیدویں ےکاپساجؤں اگوت متاںیہنےلہپالسؾہنرکان افر بج فہ
عَل َ ْتُ ِْ
السؾرکںیوتمترصػ َف مانہک۔
رافی  :اوبرکب،انبریمن،دمحمنبا،قح،سیدینبایببیبح،رمدثنبدبعاہللسیین،رضحتاوبدبعارلنمحینہجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںافروعروتںوکالسؾرکان۔
ابب  :آداباکایبؿ
وچبںافروعروتںوکالسؾرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 581

راوی  :ابوبرک ،ابوخالسالحنز ،حنيس ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا أَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ ًَ ًِ حُ َن ِي ٕس ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل أَ َتاىَا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ ٔػب ِ َي ْ
ٓ ََش َّل َه ًَ َل ِي َيا
ا وبرکب ،اوباخدلارمحل ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس آےئ مہ
ےچب(عمج)ےھتآپےنںیمہالسؾایک۔
رافی  :اوبرکب،اوباخدلارمحل،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
وچبںافروعروتںوکالسؾرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 582

راوی  :ابوبرک ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابً ابی حشين ،طہز بً حوطب ،حرضت اسناء بيت یزیس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی حُ َشي ِ ٕن َٗا َل َسنٔ ٌَ ُط ٔم ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ َي ُ٘و ُل أَ ِخب َ َر ِتطُ أَ ِس َنا ُئ

یس َٗال َِت َمزَّ ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ن ِٔش َوة ٕٓ ََش َّل َه ًَ َل ِي َيا
ب ٔ ِي ُت یَز ٔ َ

اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب ایب نیسح ،رہش نب وحبش ،رضحت اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامیت ںیہ مہ وعروتں ےک
اپسےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکزگروہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہالسؾایک۔
رافی  :اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،انبایبنیسح،رہشنبوحبش،رضحتاامسءتنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصمہحف۔

ابب  :آداباکایبؿ
اصمہحف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 583

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،جزیز بً حازو ،حيولہ بً ًبسالزحنً سسوسي ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ٕ ًَ ًِ َح ِيوَ َل َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َّ
الش ُسو ٔس ِّي ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک

َٗا َل ُٗ ِل َيا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ َی ِي َحىٔي َب ٌِ ُـ َيا ل ٔ َب ٌِ ٕف َٗا َل ََل ُٗ ِل َيا أَي ٌَُاى ٔ َُ ٙب ٌِ ُـ َيا َب ٌِ ّـا َٗا َل َلَ َو َلَ ًِٔ ٜت َؼا َٓ ُحوا

یلع نب دمحم ،فعیک ،رجری نب احزؾ ،ہلظنح نب دبعارلنمح دسفیس ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن
رعضایکاےاہللےکروسؽایکمہاکیدفرسےےکےئلاکھجرکںی؟آپےنرفامایںیہنمہےنرعضایکرھپاکیدفرسےےس
اعمہقنایکرکںی؟رفامایںیہناہتبلاصمہحفرکایلرکف۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،رجرینباحزؾ،ہلظنحنبدبعارلنمحدسفیس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اصمہحف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 584

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوخالس ،اَلحنزً ،بساهَّلل بً ىنير ،اَلجلح ،ابی اسح ،ٙحرضت بزاء بً ًازب رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ِج َلحٔ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙا ِلب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َّ
َّ
َّ
رف َٗا
ُرف َل ُض َنا َٗ ِب َل أَ ٌِ یَ َت َ َّ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َما ٔم ًِ ُم ِشل ٔ َني ِ ٔن یَ ِل َت٘ ٔ َيا ٌٔ َٓ َي َت َؼا َٓ َحا ٌٔ إَٔل ُ ٔ َ
حل
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل ،االرمح،دبعاہللنبریمن،اال ح ،ایبااحسؼ ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجدفاملسمؿیھباکیدفرسےےسںیلمافراصمہحفرکںیدجاوہےنےسلبقیہ
اےکنانگہشخبدےیئاجےتںیہ۔
حل
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدل،االرمح،دبعاہللنبریمن،اال ح،ایبا،قح،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرمددفرسےرمداکاہھتوچےم۔
ابب  :آداباکایبؿ
اکیرمددفرسےرمداکاہھتوچےم۔

حسیث 585

جلس  :جلس سوو

ليلی ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً ٓـيله ،یزیسبً ابی زیازً ،بسالزحنً بً ابی ٰ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ًُ َن َز َٗا َل َٗ َّب ِل َيا یَ َس ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
فصتل
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنب م،سیدینبایبزاید،دبعارلنمحنبایبٰیلیل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکمہ
ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکدتسکرارکوچام۔
فصتل

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنب م،سیدینبایبزاید،دبعارلنمحنبایبٰیلیل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اکیرمددفرسےرمداکاہھتوچےم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 586

راوی  :ابوبرکً ،بساهَّلل بً ازریصُ ،يسر ،ابواسامہ ،طٌبہً ،نزو بً مزةً ،بساهَّلل بً سلنہ ،حرضت ػٔواٌ بً ًشال
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص َوُُ ِي َس ْر َوأَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
اٌ بِ ًٔ ًَ َّشا ٕل أَ ٌَّ َٗ ِو ّما ٔم ًِ ا ِل َي ُضوز ٔ َٗ َّبلُوا َی َس ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َورٔ ِجل َِيطٔ
َػٔ َِو َ
اوبرکب،دبعاہللنبادرسی،دنغر،اوبااسہم،ہبعش،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،رضحتوفصاؿنباسعؽریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکوہیدویںیکاکیامجتعےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتوچےم۔
رافی  :اوبرکب،دبعاہللنبادرسی،دنغر،اوبااسہم،ہبعش،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،رضحتوفصاؿنباسعؽریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(دالخوہےنےسلبق)ااجزتانیل۔
ابب  :آداباکایبؿ
(دالخوہےنےسلبق)ااجزتانیل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 587

راوی  :ابوبرک ،یزیسبً ہاروٌ ،زاؤز بً ابی ہيس ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ار َ َ
وسي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
رض َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی أَ ٌَّ أَبَا ُم َ
وٌ أَى ِ َبأىَا َزا ُو ُز بِ ًُ أَبٔی ص ٔ ِي ٕس ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ
ِ
َ
اٌ َّال ٔذی أَ َم َزىَا بٔطٔ
اس َتأِذَى ِ ُت ٔاَل ِستٔئ َِذ َ
رص َٖ َٓأ ِر َس َل إٔل َِيطٔ ًُ َنزُ َما َر َّز َک َٗا َل ِ
ِ
اس َتأذ ٌََ ًَل َی ًُ َن َز ثَ ََلثّا َٓل َِه یُ ِؤذ ٌَِ َل ُط َٓا ِن ََ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ثَ ََلثّا َٓإ ٔ ٌِ أُذ ٔ ٌَ َل َيا َز َخ ِل َيا َوإ ٔ ٌِ ل َِه یُ ِؤذ ٌَِ َل َيا َر َج ٌِ َيا َٗا َل َٓ َ٘ا َل َل َتأِت َٔيىِّي ًَل َی َص َذا بٔب َ ِّي َي ٕة
أَ ِو َْلَٓ ٌَِلًََّ َٓأتََی َم ِحل ٔ َص َٗ ِو ٔمطٔ َٓ َيا َط َسص ُِه َٓظَ ض ٔ ُسوا َل ُط َٓ َدلَّی َسبٔي َل ُط
اوبرکب ،سیدینب اہرفؿ ،داؤد نب ایب دنہ ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس
ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس نیت ابر ااجزت بلط یک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ااجزت ہن دی(وجاب یہ ہن دای) وت رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیلہنعفاسپ وہےئل رضحترمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ
ےک اپس یسک وک اجیھب (افر وپاھچ ہک) آپ ویکں فاسپ وہےئ رفامےنےگل ںیم ےن نیت ابر ااجزت بلط یک سج اک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ارم رفامای ہک ارگ ااجزت لم اجےئ وت دالخ وہ اجںیئ افر ارگ ااجزت ہن ےلم وت فاسپ وہ اجںیئ۔ رضحت رمع
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مت اس دحثی اک ریمے اپس رضفر وبثت الؤ فرہن ںیم ہی رکفں اگ (رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ضحماتدیکفاایتحطےک ےئلااسیرفامایفرہنرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعوخدہقثےھت)انچہچنرضحتاوبومیسارعشی
ریضاہللاعتٰیلہنعاینپوقؾیک سلجمںیمآےئافراںیہنمسقدی(ہک سجےن ہیدحثی  ینوہفہرضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنع یک
دختمںیموگایہدے)ھچکولوگںےنرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتوگایہدی(ہکمہےنیھبہیدحثی
 ینےہ)بترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناؿوکوھچڑا۔
رافی  :اوبرکب،سیدینباہرفؿ،داؤدنبایبدنہ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
(دالخوہےنےسلبق)ااجزتانیل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 588

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،واػل بً سائب ،ابی سورہ ،حرضت ابوایوب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٔل بِ ًٔ َّ
وب
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َو ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ أَبٔی َس ِو َر َة ًَ ًِ أَبٔی أَ ُّی َ
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َل ُٗ ِل َيا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َص َذا َّ
يس ّة
ل َت ِشبٔي َح ّة َو َتِٜبٔي َر ّة َو َت ِحنٔ َ
الش ََل ُو ٓ ََنا ٔاَل ِستٔئ َِذا ٌُ َٗا َل یَ َتک َ َّل ُه ال َّز ُج ُ

َو َیت َ َي ِح َيحُ َویُ ِؤذ ٔ ٌُ أَصِ َل ا ِلب َ ِيتٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلمیح نب امیلسؿ،فالص نب اسبئ ،ایب وسرہ ،رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک مہ
رعضایک اےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسالسؾوتںیمہولعمؾوہایگ۔ااجزتےسیکبلطیکاجےئ؟آپیلصاہللہیلعفآہل
َ َ ْ لْ
کُا حَمْ ُذلِلَِّےہکافراھکنھکرےافرالہاخہنوکاینپآدمےسابربخرکدے۔
لِلَّافرا ُ
فملسےنرفامایرمد ُض ْبجَا َأؿا ِ
لِلّأ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،فالصنباسبئ،ایبوسرہ،رضحتاوباویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
(دالخوہےنےسلبق)ااجزتانیل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 589

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوبرک بً ًياغ ،مِيرہ ،حارثً ،بساهَّلل بً ىطی ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

اٌ
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
غ ًَ ًِ ُمِٔي َر َة ًَ ًِ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى ُ َط ٕٓی ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل ک َ َ
یٔی ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم ِس َخ ََل ٌٔ ُم ِس َخ ْل ب ٔ َّ
الل ِي ٔل َو ُم ِس َخ ْل بٔال َّي َضارٔ َِٓ ُٜي ُت إٔذَا أَ َت ِي ُت ُط َوص َُو ي َُؼل ِّی
َیت َ َي ِح َي ُح یٔی
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکب نبایعش،ریغمہ،احرث،دبعاہللنبیجن،رضحتیلعرکؾاہللفف ہرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس یک دختم ںیم (رھگ) احرضی ےک ےئل ریمےےئلدف فتق رقمر ےھت اکی رات ںیم اکیدؿ ںیم بج یھب ںیمآات افر

آپامنزںیموغشمؽوہےتوت(ریمےااجزتبلطرکےنرپ)آپاھکنھکردےتی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبنبایعش،ریغمہ،احرث،دبعاہللنبیجن،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
(دالخوہےنےسلبق)ااجزتانیل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 590

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،طٌبہ ،محنس بً ميٜسر ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٔ ٜسرٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ا ِس َتأ ِ َذى ِ ُت ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َم ًِ َص َذا َٓ ُ٘ل ُِت أَىَا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَىَا أَىَا

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ااجزتبلطیکوترفامایوکؿےہ؟ںیمےنرعضایکںیم۔اسرپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمںیم(ایکےہانؾول)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدےسانہکہکحبصیسیکیک؟
ابب  :آداباکایبؿ
رمدےسانہکہکحبصیسیکیک؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 591

ًيسي بً یوىصً ،بساهَّلل بً مشلهً ،بسالزحنً بً سابم ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرکٰ ،

ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َساب ٔ ٕم ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل ُٗل ُِت َِ ٛي َ
أَ ِػ َب ِح َت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ب ٔ َديِر ٕ ٔم ًِ َر ُج ٕل ل َِه ي ُِؼبٔحِ َػائ ّٔنا َول َِه َي ٌُ ِس َس٘ ٔ ّامی
اوبرکبٰ،یسیعنبویسن،دبعاہللنبملسم،دبعارلنمحنباسطب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکںیمےنرعضایک
اےاہللےکروسؽ!حبصیسیکیک؟رفامایریخ تیےہ۔اسرمدےسرتہبوہںسجےنرفزہیکاحتلںیمحبصںیہنیکافرہنیہامیبریک
ایعدتیک۔
رافی  :اوبرکبٰ،یسیعنبویسن،دبعاہللنبملسم،دبعارلنمحنباسطب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رمدےسانہکہکحبصیسیکیک؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 592

راوی  :ابواسح ٙہزوی ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً ابی حاتهً ،بساهَّلل بً ًثناٌ بً اسح ٙبً سٌس بً ابی وٗاؾ ،مالک بً
حنزہ بً حرضت ابواسيس ساًسی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ أَبٔی َو َّٗاؾٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َض َزو ٔ ُّی إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َحات ٕٔه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ ِث َن َ

الشأًس ُّٔی ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔأَبٔی أ ُ َس ِي ٕس َّ
ک بِ ًُ َح ِنزَ َة بِ ًٔ أَبٔی أ ُ َس ِي ٕس َّ
الشأًس ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَىٔي َج ِّسی أَبُو أُم ِّی َمال ٔ ُ
ک َّ
ض بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َو َز َخ َل ًَل َِيض ٔ ِه َٓ َ٘ا َل َّ
الش ََل ُو َو َر ِح َن ُة
الش ََل ُو ًَل َِيِ ُٜه َٗالُوا َو ًَل َِي َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه لٔل ٌَِبَّا ٔ

ٕ أَ ِػ َب ِح َت بٔأَبٔي َيا َوأ ُ ِّم َيا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل أَ ِػ َب ِح ُت ب ٔ َديِر ٕ
ٕ أَ ِػ َب ِحت ُِه َٗالُوا ب ٔ َدي ِر ٕى َ ِح َن ُس اهَّللَ َٓ َِ ٜي َ
اهَّللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َٗا َل َِ ٛي َ

أَ ِح َن ُس اهَّللَ
اوبااحسؼرہفیاربامیہنب دبعاہللنبایباحمت،دبعاہلل نبامثعؿ نبااحسؼ نبدعس نبایبفاقص ،امکلنبزمحہ نبرضحتاوبادیس
اسدعیریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتابعسنبدبعابلطملریضاہللاعتٰیلہنعےک
ل َُ َ عَل َ ْتُِ
َ
ل
ع
ْ
ت
لِلَّ َفرَب َ أَک ُب ُة۔رفامایسکاحؽںیمحبص
کال َُّ َل ُأؾ َف َر ْچمَ ُةا ِ
ف
دای
وجاب
ےن
اوہنں
۔
َ
م
اپسرشتفیےلےئگافراؿ ےسرفامایا ّ ل ُأؾ
َ
َ ْ َ
یک ؟ رعض ایک ریختی ےس مہ اہلل یک رعتفی رکےت ںیہ اے اہلل ےک روسؽ۔ امہرے امں ابپ آپ رپ دفا وہں آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنےسیکحبصیک!رفامایالْحَمْ ُذ َ
لِلِّںیمےنیھبریختیےسحبصیک۔
رافی  :اوبا،قح رہفی اربامیہ نب دبعاہلل نب ایب احمت ،دبعاہلل نبامثعؿ نب ا،قح نب دعس نب ایبفاقص ،امکل نب زمحہ نب رضحت
اوبادیساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاہمترےاپسیسکوقؾاکزعمزصخشآےئوتاساکارکاؾرکف۔
ابب  :آداباکایبؿ
بجاہمترےاپسیسکوقؾاکزعمزصخشآےئوتاساکارکاؾرکف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 593

راوی  :محنسبً ػباح ،سٌيس بً مشلنہ ،ابً ًحَلٌ ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأَىَا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِشل ََن َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َک ُمو ُظ
َکی ُه َٗ ِوو َٕٓأ َ ِ ٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ َتا ُِ ٛه َ ٔ
دمحمنبابصح،دیعسنب ہملسم ،انبالجعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایبجاہمترےاپسیسکوقؾاکزعمزصخشآےئوتااکسازعازرکف۔

رافی  :دمحمنبابصح،دیعسنبہملسم،انبالجعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنکنیھچفاےلوکوجابدانی۔
ابب  :آداباکایبؿ
ےنکنیھچفاےلوکوجابدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 594

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،سلامیٌ تيیم ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یم ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ًَ َل َص َر ُج ََل ٌٔ ً ٔ ِي َس
وٌ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
َ َٓ٘ٔي َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ًَ َل َص ً ٔ ِي َس َک َر ُج ََل ٌٔ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓظَ َّن َت أَ َح َسص َُنا أَ ِو َس َّن َت َول َِه يُظَ ِّن ِت ِاْ َ َ

َ َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ َص َذا َحنٔ َس اهَّللَ َوإ ٔ ٌَّ َص َذا ل َِه یَ ِح َن ِس اهَّللَ
َٓظَ َّن َّت أَ َح َسص َُنا َول َِه ُتظَ ِّن ِت ِاْ َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امیلسؿیمیت،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس دف رمدفں وک کنیھچ آیئ آپ ےن اکی وک وجاب دای َ چ
ک ا َُّ
لِل اہک) افر دفرسے وک وجاب ہن دای رعض ایک ایگ اے اہلل ےک
(ت َمُ َ
ْ
روسؽ!آپےناؿںیمےساکیوکوجابدایافردفرسےوکوجابہندای(ایکسایکفہجےہ؟)رفامایاسےناہللیکدمحیک(الْحَمْ ُذلِلَِّ
اہک)افردفرسےےناہللیکدمحںیہنیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امیلسؿیمیت،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

ےنکنیھچفاےلوکوجابدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 595

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيًٍ ،رکمہ بً ًنار ،ایاض بً حرضت سلنہ بً اٛوَ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض بِ ًٔ َسل ََن َة بِ ًٔ اْلِ َ َِ ٛو َٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ً ِ ٔ
ٔرک َم َة بِ ًٔ ًَ َّنارٕ ًَ ًِ إ ٔ َیا ٔ

َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه يُظَ َّن ُت ا ِل ٌَاك ُٔص ثَ ََلثّا ٓ ََنا َزا َز َٓ ُض َو َمزِ ُْ ٛوو

یلع نب دمحم ،فعیک ،رکعہم نب امعر ،اایس نب رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایےنکنیھچفاےلوکنیتابروجابدایاجےئافراسےکدعبیھبکنیھچآےئوتاےسزاکؾےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،رکعہمنبامعر،اایسنبرضحتہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

چ

ھنتکنےفاےلوکوجابدانی۔

ابب  :آداباکایبؿ
چ
ھنتکنےفاےلوکوجابدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 596

ليلی ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ
ليلی ٰ
ًيسي ً ،بسالزحنً بً ابی ٰ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،ابً ابی ٰ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ً َٔيسي بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ل َِيل َی ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ًَ َل َص أَ َح ُس ُِ ٛه َٓل َِي ُ٘ ِل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َو ِليَرُ َّز ًَل َِيطٔ َم ًِ َح ِو َل ُط

ک اهَّللُ َو ِليَرُ َّز ًَل َِيض ٔ ِه یَ ِضسٔیُ ُٜه اهَّللُ َوي ُِؼل ٔ ُح بَا َلِ ُٜه
َی ِز َح ُن َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،انب ایب ٰیلیل ٰیسیع  ،دبعارلنمح نب ایب ٰیلیل ،رضحت یلعرکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
چ
ک ا َُّ
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک وک کنیھچ آےئ وت اےس الْحَمْ ُذ َِّ
لِل
لِل انہک اچےئہ افر اپس فاولں وک وجاب ںیم َ َْت َمُ َ
َنھ ُ َ ُ ُِضل َُِ
لِل َف ْ حُ َ أنل ْم (ہک اہلل ںیہمت راہ راتس رپ رےھک افر
ِّب ا ُّ
انہک اچےئہ۔ رھپ ےنکنیھچ فاےل وک اچےئہ ہک فہ اؿ وک وجاب ںیم ےہک۔ ْذ ُ
اہمترےامؽوکدرتسرفامےئ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،انبایبٰیلیلٰیسیع،دبعارلنمحنبایبٰیلیل،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداےنپنیشنمہاکازعازرکے۔
ابب  :آداباکایبؿ
رمداےنپنیشنمہاکازعازرکے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 597

یحٌي كویل ،زیس ًیم ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ابی ٰ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أَبٔی یَ ِحٌَي َّ
یم ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
ل ا ِلُٜو َٓ ٔة ًَ ًِ َزیِ ٕس ا ِل ٌَ ِّ ِّ
اللؤی ٔل َر ُج ْل ٔم ًِ أَصِ ُ
رص ُٖ َوإٔذَا
وٌ ص َُو َّال ٔذی یَ ِي َ ٔ
اٌ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا لَق ٔ َی ال َّز ُج َل َٓک َ َّل َن ُط ل َِه َي ِ ٔ
رص ِٖ َو ِج َض ُط ًَ ِي ُط َحًَّي یََ ُٜ
َٗا َل ک َ َ
يشا َلطُ َٗ ُّم
وٌ ص َُو َّال ٔذی َی ِيزًُٔ َضا َول َِه یُ َز ُم َت َ٘ ِّس ّما بٔزُ ِٛبَت َِيطٔ َجل ٔ ّ
َػا َٓ َح ُط ل َِه یَ ِيز ٔ َِ َی َس ُظ ٔم ًِ یَ ٔسظ ٔ َحًَّي یََ ُٜ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایب ٰییحی وطلی ،زدی یمع ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس بج
ے
یسکرمد ےسےتلم افر وگتفگرفامےتوتاانپہرہئاونراس یک رطػےسہنریھپےت (ایکس رطػوتمہجرےتہ)اہیں کت ہک فہفاسپ وہ
اجےئ(افراانپہرہہدفرسیرطػریھپےل)افربجآپیسکرمدےساصمہحفرکےتوتاانپاہھتاسےکاہھتےساگلہنرکےتاہیں

کتہکفہاانپاہھتاگلرکےافریھبکہنداھکیایگہکآپےنیسکنیشنمہےکاسےنماپؤںالیھپےئوہں۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایبٰییحیوطلی،زدییمع،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیسکتسشنےساےھٹرھپفاسپآےئوتفہاستسشناکزایدہادقارےہ۔
ابب  :آداباکایبؿ
وجیسکتسشنےساےھٹرھپفاسپآےئوتفہاستسشناکزایدہادقارےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 598

راوی ً :نزوبً رآٍ ،جزیز ،سہيل بً ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ َح َّسث َ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
إٔذَا َٗ َاو أَ َح ُس ُِ ٛه ًَ ًِ َم ِحل ٔ ٔشطٔ ث ُ َّه َر َج ٍَ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ
رمعفنبراعف،رجری،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
بجمتںیمےسوکیئاینپتسشنےساےھٹرھپفاسپآےئوتفیہاستسشناکزایدہادقارےہ۔
رافی  :رمعفنبراعف،رجری،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعررکان۔
ابب  :آداباکایبؿ

ذعررکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 599

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابً جزیح ،ابً ميياء ،جوذاٌ ،زورسی سيس محنس بً اسناًيل ،وٛيٍ ،سٔياٌ،
ابً جزیخً ،باض بً ًبسالزحنً ،حرضت جوذاٌ

اٌ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔمي َيا َئ ًَ ًِ ُجو َز َ
ل َخ ٔلي َئ ٔة َػاح ٔٔب َمٕ ِٜص َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس
اٌ ًَل َِيطٔ ٔم ِث ُ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ا ًِ َت َذ َر إیٔ َی أَخٔيطٔ ب ٔ َن ٌِ ٔذ َرة ٕ َٓل َِه َي ِ٘ َبل َِضا ک َ َ

اٌ ًَ ًِ
ض بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ص َُو ابِ ًُ ٔمي َيا َئ ًَ ًِ ُجو َز َ
بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ا ِل ٌَبَّا ٔ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ِث َل ُط
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،انب رجحی ،انب انیمء ،وجذاؿ ،دفرسی دنس دمحم نب اامسلیع ،فعیک ،ایفسؿ ،انب رججی ،ابعس نب
دبعارلنمح ،رضحت وجذاؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج اےنپ اھبیئ ےس ذعمرت رکے افر فہ
ذعمرت وبقؽ (رک ےک اعمػ) ہن رکے۔ وت اس وک وصحمؽ ےنیل فاےل یک اطخء ےک ربارب انگہ وہاگ۔ دفرسی دنس ےس یہی ومضمؿ
رمفیےہ۔
رافی  :یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،انب رجحی ،انب انیمء ،وجذاؿ ،دفرسی دنس دمحم نب اامسلیع ،فعیک ،ایفسؿ ،انب رججی ،ابعس نب
دبعارلنمح،رضحتوجذاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زماحرکان۔
ابب  :آداباکایبؿ
زماحرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 600

راوی  :ابوبرک ،وٛيٍ ،زمٌہ بً ػالح ،زہزی ،وہب بً ًبس زمٌہ ،او سلنہً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،زمٌہ بً ػالح،
زہزیً ،بساهَّلل بً وہب بً زمٌہ ،او النوميين سيسہ او سلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َز ِم ٌَ َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َوص ِٔب بِ ًٔ ًَ ِب ٔس بِ ًٔ َز ِم ٌَ َة ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة ح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی
َ َد
بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا َز ِم ٌَ ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َوص ِٔب بِ ًٔ َز ِم ٌَ َة ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت َ َ
رصی َٗ ِب َل َم ِو ٔ
رح َم َل َة َوکَاىَا
ت ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ ٌَاو ٕ َو َم ٌَ ُط نُ ٌَ ِ َامی ٌُ َو ُس َویِب ٔ ُم بِ ًُ َ ِ
أَبُو بَ ِرکٕ فٔی ت ٔ َح َارة ٕ إیٔ َی بُ ِ َ

اٌ ُس َویِب ٔ ُم َر ُج َّل َمزَّا ّحا َٓ َ٘ا َل لٔيُ ٌَ ِ َامی ٌَ أَكٌِ ِٔنىٔي َٗا َل َحًَّي َیحٔي َئ أَبُو بَ ِرکٕ َٗا َل
اٌ نُ ٌَ ِ َامی ٌُ ًَل َی الزَّاز ٔ َوک َ َ
َطض ٔ َسا بَ ِس ّرا َوک َ َ
وٌ ٔمىِّي ًَ ِب ّسا یٔی َٗا ُلوا َن ٌَ ِه َٗا َل إٔى َّ ُط ًَ ِب ْس َل ُط َ َِک ْو َوص َُو َٗائ ٔ ْل َلِ ُٜه إنٔ ِّی
ٓ َََلُُٔيوَ َّي َ
ک َٗا َل ٓ ََن ُّزوا بٔ َ٘ ِوو ٕ َٓ َ٘ا َل َل ُض ِه ُس َویِب ٔ ْم َت ِظتَرُ َ
کٓ ِ
َاطت َ َر ِو ُظ ٔم ِيطُ
رح َٓإ ٔ ٌِ ُِ ٛيت ُِه إٔذَا َٗا َل َلِ ُٜه َص ٔذظ ٔ ا ِل َن َ٘ا َل َة َت َز ِٛت ُُنو ُظ ٓ َََل ُت ِٔ ٔش ُسوا ًَل َ َّی ًَ ِبسٔی َٗالُوا ََل بَ ِل َن ِظتَرٔیطٔ ٔم ِي َ
ُ ٌّ
رح ل َِش ُت بٔ ٌَ ِب ٕس َٓ َ٘الُوا
بٔ ٌَ ِ ٔ
ْش َٗ ََلئ َٔؽ ث ُ َّه أَ َت ِو ُظ ٓ ََو َؿ ٌُوا فٔی ًُيُ٘ٔطٔ ً َٔنا َم ّة أَ ِو َح ِب َّل َٓ َ٘ا َل نُ ٌَ ِ َامی ٌُ إ ٔ ٌَّ َص َذا َي ِش َت ِضز ٔ ُئ بِٔ ُٜه َوإنِّٔی ُ ٌّ

ک َٗا َل ٓ ََّات َب ٍَ ا ِل َ٘ ِو َو َو َر َّز ًَل َِيض ٔ ِه ا ِل َ٘ ََلئ َٔؽ َوأَ َخ َذ نُ ٌَ ِ َامی ٌَ َٗا َل
َٗ ِس أَ ِخب َ َرىَا َخب َ َر َک َٓاى ِ َل َل ُ٘وا بٔطٔ َٓ َحا َئ أَبُو بَ ِرکٕ َٓأ َ ِخبَرُو ُظ ب ٔ َذل ٔ َ
ک ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َوأَ ِػ َحابُطُ ٔم ِي ُط َح ِو َّل
َٓ َل َّنا َٗ ٔس ُموا ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوأَ ِخبَرُو ُظ َٗا َل ٓ ََـ ٔح َ
اوبرکب،فعیک،زہعمنباصحل ،زرہی،فبہنبدبعزہعم،اؾہملس،یلع نبدمحم،فعیک ،زہعمنباصحل،زرہی،دبعاہللنبفبہ نب
زہعم،اؾاوملنینمدیسہاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
رصبی ےئگ آپ ےک اسھت رضحت امیعنؿ افر وسننط نب رحہلم یھب ےھت ہی دفونں
ےک ااقتنؽ ےس اکی اسؽ لبق رغبض اجترت ٰ
رضحات دبر ںیم رشکی وہےئ ےھت امیعنؿ ےک ذہم زاد (وتہش) اھت افر وسننط یک تعیبط ںیم زماح تہب اھت اوہنں ےن امیعنؿ ےس اہک
ہکےھجماھکانالھکؤےنہکےگلرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکآےندفوسننطےناہکہکااھچ(ےھجماھکانںیہندای)وتںیمںیہمترپاشیؿ
رکفںاگ(رہتسںیم)اکیامجتعےسزگروہاوتوسننطےن(اگلوہرک)اؿےساہکمتھجمےسریمااکیالغؾرخدیےتوہ؟ےنہکےگل
رض فر فہ ابوتین ےہ فہ ںیہمت اتہک رےہ اگ ہک ںیم آزاد وہں ارگ مت ایکس ابوتں ںیم آرک اےس وھچڑ دف ےگ وت ریمے الغؾ وک رخاب تم
رکفےنہکےگلںیہنمہآپےسرخدیےتںیہ۔ارغلضاوہنںےندسافوٹنںےکوعضالغؾوسننطےسرخدیایلرھپامیعنؿےکاپس
آےئ افر رگدؿ ںیم امعہم ای ریس ابدنےنھ ےگل امیعنؿ ےن اہک ہک ہی اہمترے اسھت ذماؼ رک رےہ ںیہ ںیم آزاد وہں الغؾ ںیہن وہں

ےنہک ےگل اس ےن ںیمہ ہی ابت ئاتدی ؟یھ فہ ولگ امیعنؿ وک ےل رک ےلچ ےئگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ وت ولوگں ےن
اںیہن بس امرجا ایبؿ ایک آپ اس امجتع ےک ےھچیپ ےئگ افر اؿ وک افٹن فاسپ رک ےک امیعنؿ وک الےئ۔ بج فاسپ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افرآپ وک ہیفاہعق انسای وتآپ سنہ دےیئ افرآپ ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب اسؽ رھب
کتاسفاہعقرپےتسنہرےہ۔
رافی  :اوبرکب ،فعیک ،زہعم نب اصحل ،زرہی ،فبہ نب دبع زہعم ،اؾ ہملس ،یلع نب دمحم،فعیک ،زہعم نب اصحل ،زرہی ،دبعاہلل نب
فبہنبزہعم،اؾاوملنینمدیسہاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
زماحرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 601

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،طٌبہ ،ابی تياح ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ أَبٔی التَّيَّاحٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل ک َ َ
اٌ یَل ٌَِ ُب بٔطٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ َدال ٔ ُل َيا َحًَّي َي ُ٘و َل ْٔل َ ٕر یٔی َػِٔير ٕیَا أَبَا ًُ َنيِر ٕ َما ٓ ٌََ َل ال ُّي َِيِرُ َٗا َل َؤ ٛي ٍْ َي ٌِىٔي كَي ِ ّرا ک َ َ
یلعنبدمحم،فعیک،ہبعش،ایبایتح،رضحت اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرے
اسھتلھگرکرےتہ(افرزماحیھبرکےت)یھبکریمےوھچےٹاھبیئےسرفامےتاےاوبریمعایکوہاریغن؟فعیکرفامےتںیہہکریغن
اکیرپدنہاھتسجےساوبریمعالیھکرکےتےھت۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ہبعش،ایبایتح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسابؽاڑیھکان۔
ابب  :آداباکایبؿ
دیفسابؽاڑیھکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 602

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسہ بً سلامیٌ ،محنس بً اسح ،ٙحرضت ًبساهَّلل بً ًنز بً ًاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ى َ ِت ٕٔ َّ
الظ ِي ٔب َو َٗا َل ص َُو ى ُُور ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،دمحم نب ااحسؼ  ،رضحت دبعاہلل نب رمع نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندیفسابؽاڑیھکےنےسعنمرفامایافراراشدرفامایہیومنماکونرےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنبا،قح،رضحتدبعاہللنبرمعنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھچکاسہیافرھچکدوھپںیمانھٹیب۔
ابب  :آداباکایبؿ
ھچکاسہیافرھچکدوھپںیمانھٹیب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 603

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زیس بً حباب  ،ابی مييب ،حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يب ًَ ًِ ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
اب ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ُني ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ

الولِّ َو َّ
َو َس َّل َه ى َ َهی أَ ٌِ يُ ِ٘ ٌَ َس بَي ِ َن ِّ
الظ ِن ٔص
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ةحب  ،ایب بینم ،رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
دوھپافراسےئےکدرایمؿےنھٹیبےسعنمرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،ایببینم،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افدنےھہنمےنٹیلیساممتعن۔
ابب  :آداباکایبؿ
افدنےھہنمےنٹیلیساممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 604

یحٌي بً ابی ٛثيرٗ ،يص بً حرضت كدٔة ُٔاری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :محنسبً ػباح ،وليس بً مشله ،اوزاعیٰ ،

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ
َّ
َّ
َ
َ
َ ََ ٛـىٔي بٔز ٔ ِجلٔطٔ
كٔ ِد َٔ َة ا ِلَِٔٔار ِّٔی ًَ ًِ أبٔيطٔ َٗا َل أ َػابَىٔي َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ىَائ ّٔنا فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ًَل َی بَ ِلىٔي َ َ
رکص َُضا اهَّللُ أَ ِو یُ ِبِ ُٔـ َضا اهَّللُ
َو َٗا َل َما َل َ
ک َول ٔ َض َذا ال َّي ِوو ٔصَ ٔذظ ٔى َ ِو َم ْة یَ ِ َ
دمحمنبابصح،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،،سینبرضحتطخفةافغریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنےھجمدجسمںیمٹیپےکلبوساتوہااپایوتاےنپاپؤںےسےھجمالہایافررفامایمتاسرطحویکںوسےتوہہیوسےن
اکفہادنازےہوجاہللوکدنسپںیہنایرفامایہکسجےساہللاعتیلانراضوہےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،فدیلنبملسم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،،سینبرضحتطخفةافغریریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :آداباکایبؿ
افدنےھہنمےنٹیلیساممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 605

راوی  :يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب ،اسناًيل بً ًبيساهَّلل  ،محنسبً نٌيه بً ًبسهَّلل محنز ،ابً كدٔہ ُٔاری ،ابوذر
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ نُ ٌَ ِي ٔه بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ا ِل ُن ِحنٔز ٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ
وب بِ ًُ ُح َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ

َّ
َّ َ
َ
َ ََ ٛـىٔي بٔز ٔ ِجلٔطٔ
ًَ ًِ ابِ ًٔ كٔ ِد َٔ َة ا ِلَِٔٔار ِّٔی ًَ ًِ أبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َم َّز ب ٔ َی ال َّي ٔي ُّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َوأىَا ُم ِـ َلحٔ ٍْ ًَل َی بَ ِلىٔي َ َ

َو َٗا َل یَا ُج َي ِيس ُٔب إٔى َّ َنا َص ٔذظ ٔ ٔؿ ِح ٌَ ُة أَصِ ٔل ال َّيارٔ

م
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،اامسلیع نب دیبع اہلل  ،دمحمنب میعن نب دبعہلل حمر ،انب طخفہ افغری ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک آرضحنت ھجم رپ زگرے افر ںیم ھٹیپ ےک لب ڑپا وہا اھتآپ ےنالت ےس ھجم وک امرا افر رفامایاے بدنب (ہیانؾ اوبذر اک افر
ضعب وخسنں ںیم دینجب ےہ فہ ریغصت ےہ) بدنب یک تقفش افر رہمابین ےئلیک ہی وت وسان دفزخ فاولں اک ےہ۔ ایکس دنس ںیم وقعیب نب
دیمحفلتخمہیفےہ۔
م
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،اامسلیعنبدیبعاہلل،دمحمنبمیعننبدبعہلل حمر،انبطخفہافغری،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
افدنےھہنمےنٹیلیساممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 606

راوی  :يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب ،سلنہ بً رجاء ،وليس بً جنيل زمظقیٗ ،اسه بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوامامہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يل ِّ
الس َم ِظق ٔ ِّی أَىَّطُ َسنٔ ٍَ ا ِل َ٘اس َٔه بِ ًَ
وب بِ ًُ حُ َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسثَ َيا َسل ََن ُة بِ ًُ َر َجا ٕ
ئ ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ َجنٔ ٕ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َٗا َل َم َّز ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َر ُج ٕل ىَائ ٔ ٕه فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس ُم ِي َب ٔل ٕح ًَل َی َو ِجضٔطٔ

َرضبَ ُط بٔز ٔ ِجلٔطٔ َو َٗا َل ٗ ُِه َوا ِٗ ٌُ ِس َٓإٔى َّ َضا ى َ ِو َم ْة َج َض َّينٔ َّي ْة
ََٓ

وقعیب نب دیمح نب اکبس ،ہملس نب راجء ،فدیل نب لیمج دیقشم ،اقمس نب دبعارلنمح ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل فملساکیصخشرپےسرذرےوجافدنےھہنمدجسمںیموسراہاھتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اھٹ رک ھٹیب ہی دفزویخں اک وسان ےہ (اس یک دنس ںیم فدیل نب لیمج افر ہملس نب راج افر وقعیب نب دیمح بس فلتخم ہیف
ںیہ)۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،ہملسنبراجء،فدیلنبلیمجدیقشم،اقمسنبدبعارلنمح،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملعوجنؾانھکیسشیکےہ۔
ابب  :آداباکایبؿ
ملعوجنؾانھکیسشیکےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 607

یحٌي بً سٌيسً ،بيساهَّلل بً اخيص ،وليس بً ًبساهَّللً ،بساهَّلل ،یوسٕ بً ماہک ،ابً ًباض رضي اهَّلل
راوی  :ابوبرکٰ ،
تٌا ٰیی ًيہ

ک ًَ ًِ
ٕ بِ ًٔ َما َص َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِخ َي ٔص ًَ ًِ ا ِل َولٔيسٔ بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ یُو ُس َ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ا ِٗت ََب َص ًٔل ِّنا ٔم ًِ ال ُّي ُحوو ٔ ا ِٗت ََب َص ُط ٌِ َب ّة ٔم ًِ ِّ
ْح َزا َز
الش ِ ٔ
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َما َزا َز
اوبرکبٰ،ییحینبدیعس،دیبع اہللنباو ،،فدیلنبدبعاہلل،دبعاہلل،ویفسنباما ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنملعوجنؾںیمےسھچکاحلصایکاسےنرحساکاکیہبعشاحلصایکابانتجزایدہ
احلصرکےا انیہوگایرحسزایدہاحلصایک۔
رافی  :اوبرکبٰ،ییحینبدیعس،دیبعاہللنباو ،،فدیلنبدبعاہلل،دبعاہلل،ویفسنباما ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہاوکرباےنہکیکاممتعن۔
ابب  :آداباکایبؿ
وہاوکرباےنہکیکاممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 608

یحٌي بً سٌيس ،اوزاعی ،زہزی ،ثابت زرقی ،ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرکٰ ،

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ َيا ثَاب ٔ ْت الزُّ َرق ٔ ُّی ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
اب َو َلَ ًِٔ ٜسلُوا اهَّللَ ٔم ًِ َخي ِرٔصَا َو َت ٌَ َّوذُوا
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ ُت ُش ُّبوا الزِّیحَ َٓإٔى َّ َضا ٔم ًِ َر ِوحٔ اهَّللٔ َتأتِ ٔی بٔال َّز ِح َنةٔ َوا ِل ٌَ َذ ٔ
بٔاهَّللٔ ٔم ًِ َ ِّ
شصَا
اوبرکبٰ،ییحینبدیعس،افزایع،زرہی،اثتبزریق،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای تم ربا وہک وہا وک فہ اہلل یک ر تم ےس ےہ۔ فہ اہلل یک ر تم ےل رک آیت ےہ افر ذعاب یھب الیت ےہ۔ اہتبل اہلل لج الجہل

ےسوہایکالھبیئاموگنافرایکسربایئےسانپہاچوہ۔
رافی  :اوبرکبٰ،ییحینبدیعس،افزایع،زرہی،اثتبزریق،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکےسنانؾاہللاعتیلوکدنسپںیہ؟
ابب  :آداباکایبؿ
وکےسنانؾاہللاعتیلوکدنسپںیہ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 609

راوی  :ابوبرک ،خالس بً مدلسً ،نزی ،ىآٍ ،ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َم ِد َل ٕس َح َّسث َ َيا ا ِل ٌُ َنز ٔ ُّی ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل
ئ إیٔ َی اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل ًَ ِب ُس اهَّللٔ َو ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ
أَ َح ُّب اْلِ َ ِس َنا ٔ
اوبرکب،اخدلنب دلخم،رمع ی،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایرتہبافر
زایدہدنسپانومںںیمےساہللاعتیلےکزندکیہیانؾںیہدبعاہللافردبعارلنمح۔
رافی  :اوبرکب،اخدلنبدلخم،رمعی،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اندنسپدیہانؾ
ابب  :آداباکایبؿ

اندنسپدیہانؾ

جلس  :جلس سوو

حسیث 610

راوی  :نرص بً ًلی ،سٔياٌ  ،ابی زبير ،جابز ،حرضت ًنز بً خلاب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
يح َوأَ ِٓلَحُ َوىَآ ٔ ٍْ َو َي َش ْار
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلئ ٔ ًِ ً ِٔظ ُت إ ٔ ٌِ َطا َئ اهَّللُ َْلَى ِ َضي َ َّن أَ ٌِ ي َُش َّیم َربَ ْاح َوىَحٔ ْ

رصن نب یلع ،ایفسؿ  ،ایب زریب ،اجرب ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایارگںیمزدنہراہوتااشنءاہللآدنئہرابح،حیجن،احلف،انعفافراسیرانؾرےنھکےسرضفرعنمرکدفںاگ۔
رافی  :رصننبیلع،ایفسؿ،ایبزریب،اجرب،رضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اندنسپدیہانؾ

جلس  :جلس سوو

حسیث 611

راوی  :ابوبرک ،مٌتنز بً سلامیٌ ،رٛين ،حرضت سنزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

الز َٛي ِ ٔن ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َس ُن َز َة َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُّ
ُ
یم َرٗٔي َ٘ َيا أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِس َنا ٕئ أَ ِٓلَحُ َوىَآ ٔ ٍْ َو َربَ ْاح َو َي َش ْار
ن َش ِّ َ
اوبرکب ،رمتعم نبامیلسؿ ،رنیک،رضحترمسہریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن عنم رفامایہک مہاےنپ
الغومںےکانؾاؿاچرںیموکیئرںیھکاحلفانعفرابحافراسیر۔

رافی  :اوبرکب،رمتعمنبامیلسؿ،رنیک،رضحترمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اندنسپدیہانؾ

جلس  :جلس سوو

حسیث 612

راوی  :ابوبرک ،ہاطه بً ٗاسه ،ابوً٘يل ،محالس بً سٌيس ،طٌيي ،حرضت مرسو ٚرضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َّ
رسو َٕٗ ٚا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا َصا ٔط ُه بِ ًُ ا ِل َ٘اس ٔٔه َح َّسث َ َيا أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
يل َح َّسثَ َيا ُم َحال ٔ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ َم ِ ُ
رس ُ
و ٚبِ ًُ اْلِ َ ِج َس َٔ َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َل٘ ٔ ُ
يت ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
اب َٓ َ٘ا َل َم ًِ أَى ِ َت َٓ ُ٘ل ُِت َم ِ ُ

اٌ
َي ُ٘و ُل اْلِ َ ِج َس َُ َط ِي َل ْ

اوبرکب ،اہمش نب اقمس ،اوبلیقع ،اجمدل نب دیعس ،یبعش ،رضحت رسمفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دیسان رمع نب اطخب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم وت وپےنھچ ےگل مت وکؿ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک رسمفؼ نب ادجع۔ اس رپ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنرفامایںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسہکادجعاکیناطیؿاکانؾےہ۔
رافی  :اوبرکب،اہمشنباقمس،اوبلیقع،اجمدلنبدیعس،یبعش،رضحترسمفؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انؾدبانل۔
ابب  :آداباکایبؿ
انؾدبانل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 613

راوی  :ابوبرکُ ،يسر ،طٌبہً ،لاء بً ابی مينوٌ ،ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ أَبٔی َم ِي ُنوى َ َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا َرآ ٍٕٔ یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َزیِ َي َب
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُُ ِي َس ْر ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
اس ُن َضا بَ َّز َة َٓ٘ٔي َل ل ََضا تُزَكِّی َنٔ َِش َضا ٓ ََش َّنا َصا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َزیِ َي َب
کَ َ
اٌ ِ
اوبرکب ،دنغر ،ہبعش ،اطعء نب ایب ومیمؿ ،اوبراعف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زبنی ریض اہلل
اعتٰیلہنعاکانؾزبہاھت(ااکسینعمےہکینافراصہحل)وتاؿےساہکایگہکآپوخدیہاینپرعتفیرکیتںیہ(ہکانؾوپاھچاجےئوتوجاب
ںیمیتہکںیہزبہینعیاصہحل)اےئلسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااکنانؾزبنیریضاہللاعتٰیلہنعریدھای۔
رافی  :اوبرکب،دنغر،ہبعش،اطعءنبایبومیمؿ،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
انؾدبانل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 614

موسي ،حنازبً سلنہً ،بيساهَّلل ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک ،حشً بً ٰ

اٌ
وسي َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ ابِ َي ّة ل ٔ ٌُ َن َز ک َ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ
اػ َي ُة ٓ ََش َّناصَا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َجنٔي َل َة
ُي َ٘ا ُل ل ََضا ًَ ٔ
اوبرکب ،نسح نب ومیس ،امحدنب ہملس ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع یک اکی اصزبحادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک انؾ اعہیص (انرفامؿ) اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکن انؾ ہلیمج رھک

دای۔
رافی  :اوبرکب،نسحنبومٰیس،امحدنبہملس،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
انؾدبانل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 615

يٌليابومحياةً ،بسالنلک بً ًنير ،ابً اخی ًبساهَّلل بً سَلو ،حرضت ًبساهَّلل بً سَلو رضي اهَّلل
یحٌي بً ٰ
راوی  :ابوبرکٰ ،
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َي ٌِل َی أَبُو ا ِل ُن َحيَّاة ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًُ َنيِر ٕ َح َّسثَىٔي ابِ ًُ أَخٔی ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َس ََلو ٕ ًَ ًِ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َس ََلو ٕ َٗا َل َٗ ٔس ِم ُت ًَل َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َول َِي َص ا ِس ٔیم ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ َس ََلو ٕ ٓ ََش َّنانٔی َر ُسو ُل

اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ َس ََلو ٕ

اوبرکبٰ،ییحینبُغل ٰتاأوبَمأة،دبعاکلملنبریمع،انبایخدبعاہللنبالسؾ،رضحتدبعاہللنبالسؾریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہااوستقریماانؾدبعاہللنبالسؾہناھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنریماانؾدبعاہللنبالسؾرھکدای۔
رافی  :اوبرکبٰ،ییحینبُغل ٰتاأوبَمأة،دبعاکلملنبریمع،انبایخدبعاہللنبالسؾ،رضحتدبعاہللنبالسؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکامسکرارکافرد تیدفونںاکو کفتقا رایررکان۔

ابب  :آداباکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکامسکرارکافرد تیدفونںاکو کفتقا رایررکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 616

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ایوب ،محنس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب ًَ ًِ ُم َح َّن ٕس َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل أَبُو
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ أَ ُّی َ
اس ٔیم َو ََل َت ََّ ٜي ِوا بِٔ ُٜي َئًي
ا ِل َ٘اس ٔٔه َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َش َّن ِوا ب ٔ ِ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاوبااقلمسیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایریماانؾا رایررکولنکیلریمید تیتما رایررکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکامسکرارکافرد تیدفونںاکو کفتقا رایررکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 617

راوی  :ابوبرک ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
اس ٔیم َو ََل َتَّ َٜي ِوا بِٔ ُٜي َئًي
َت َش َّن ِوا ب ٔ ِ
اوبرکب،اوباعمفہی،اشمع،ایب ایفسؿ،رضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایریما

انؾا رایررکولنکیلریمید تیتما رایررکف۔
رافی  :اوبرکب،اوباعمفہی،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکامسکرارکافرد تیدفونںاکو کفتقا رایررکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 618

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالوہاب ث٘فی ،حنيس ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب َّ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوصَّ ٔ
الث َ٘ف ُّٔی ًَ ًِ ُح َن ِي ٕس ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل ک َ َ
ک َٓ َ٘ا َل
بٔا ِل َب٘ٔي ٍٔ َٓ َيا َزی َر ُج ْل َر ُج َّل یَا أَبَا ا ِل َ٘اس ٔٔه َٓا ِل َتٔ ََت إٔل َِيطٔ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إنِّٔی ل َِه أَ ًِي ٔ َ
اس ٔیم َو ََل َت ََّ ٜي ِوا بِٔ ُٜي َئًي
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َش َّن ِوا ب ٔ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاولاہب یفقث ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عیقب
(دمہنےکربقاتسؿ)ںیمےھتہکیسکصخشےندفرسےوکآفازدےرکاہکاےاوبااقلمس!وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکس
رطػوتمہجوہےئ۔اسےنرعضایکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکںیہناکپراوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ریماانؾا رایررک ےتکوہنکیلریمید تیتما رایررکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاولاہبیفقث،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افالدوہےنےسلبقیہرمداکد تیا رایررکان۔

ابب  :آداباکایبؿ
افالدوہےنےسلبقیہرمداکد تیا رایررکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 619

یحٌي بً ابی بٜير ،زہير بً محنسً ،بساهَّلل بً ً٘يل ،حنزہ بً ػہيب حرضت ًنز رضي اهَّلل
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،
تٌا ٰیی ًيہ ےن حرضت ػہيب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يل ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ أَبٔی ب ُ َٜي ِر ٕ َح َّسثَ َيا ُزصَيِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ک َول َْس َٗا َل ََّ ٛيانٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ک َتَ ِٜتىٔي بٔأبَٔی َی ِحٌَي َول َِي َص َل َ
َح ِنزَ َة بِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ أَ ٌَّ ًُ َن َز َٗا َل ل ٔ ُؼ َض ِيبٕ َما َل َ
َو َس َّل َه بٔأبَٔی َی ِحٌَي
اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبایبریکب،زریہنبدمحم،دبعاہللنبلیقع،زمحہنببیہصرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرضحتبیہص
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک آپ یک د تی اوبیحی ےسیک ےہ ہکبج آپ یک افالد یہ ںیہن ؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک ریمی د تی اوبییحی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریھک۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب ایب ریکب ،زریہ نب دمحم ،دبعاہلل نب لیقع ،زمحہ نب بیہص رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
رضحتبیہصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
افالدوہےنےسلبقیہرمداکد تیا رایررکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 620

راوی  :ابوبرک ،وٛيٍ ،ہظاو بً رعوہ ،زبير ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رع َو َة ًَ ًِ َم ِویّی لٔلزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَى َّ َضا َٗال َِت لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ک ََّ ٛي ِي َتطُ َُي ِر ٔی َٗا َل َٓأَىِتٔ أ ُ ُّو ًَ ِب ٔس اهَّللٔ
ک ُ ُّل أَ ِز َوا ٔج َ
اوبرکب ،فعیک ،اشہؾ نب رعفہ ،زریب ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک
ریمےالعف ہمتویبویںریضاہللاعتٰیلہنعیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےند تیریھک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاؾ
دبعاہللوہ۔
رافی  :اوبرکب،فعیک،اشہؾنبرعفہ،زریب،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
افالدوہےنےسلبقیہرمداکد تیا رایررکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 621

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،طٌبہ ،ابی تياح ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ أَبٔی التَّيَّاحٔ ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل ک َ َ
اٌ َػِٔي ّرا یَا أَبَا ًُ َني ِر ٕ
َیأِت ٔي َيا ٓ ََي ُ٘و ُل ْٔل َ ٕر یٔی َوک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش  ،فعیک ،ہبعش ،ایب ایتح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس
رشتفیالےئ۔ریمااکیوھچ ااھبیئاھتاےسرفامےتاےاوبریمع۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ہبعش،ایبایتح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااقلابتاکایبؿ۔
ابب  :آداباکایبؿ
ااقلابتاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 622

راوی  :ابوبرکً ،بساهَّلل بً ازریص ،زاؤز ،طٌيي ،حرضت ابوجبيرہ بً ؿحاک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص ًَ ًِ َزا ُو َز ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ أَبٔی َجبٔي َر َة بِ ًٔ َّ
ْش
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
الـحَّا ٔک َٗا َل ٓ ٔي َيا ىَزَل َِت َم ٌِ َ َ
ل ٔم َّيا َلطُ ٔاَل ِسنا ٌٔ َو َّ
اٌ ال َّي ٔي ُّي
اْلِ َ ِن َؼارٔ َو ََل َت َيابَزُوا بٔاْلِ َ ِل َ٘ ٔ
اب َٗس َٔو ًَ َل ِي َيا ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوال َّز ُج ُ
الث ََلثَ ُة َٓک َ َ
َ
ئ َٓ ُي َ٘ا ُل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔى َّ ُط َي ِِ َـ ُب ٔم ًِ َص َذا َٓ َيزَل َِت َو ََل َت َيابَزُوا
ک اْلِ َ ِس َنا ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُربَّ َنا َز ًَاص ُِه ب ٔ َب ٌِ ٔف ت ٔ ِل َ

اب
بٔاْلِ َ ِل َ٘ ٔ

اوبرکب ،دبعاہلل نب ادرسی،داؤد ،یبعش ،رضحت اوبریبجہ نب احضک ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک مہ ااصنرویں ےکابرےںیم
أب)تماکپرفربےوبقلںےسانزؽوہیئ۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئ۔مہںیم
ہیآتی( َف َ أل َ َِّ َ ُأتفا ِن َْ أأل ْ َل ِ
ےسیسکرمدےکدفانؾےھتافریسکےکنیت۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبکیسکاکیانؾےساکپرےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
أب)۔
ےسرعضایکاجاتہکاےساسانؾےسہ ہآاتےہ۔اسرپہیآتیانزؽوہیئ۔( َف َ أل َ َِّ َ ُأتفا ِن َْ َأأل ْ َل ِ
رافی  :اوبرکب،دبعاہللنبادرسی،داؤد،یبعش،رضحتاوبریبجہنباحضکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخاشدماکایبؿ۔
ابب  :آداباکایبؿ

وخاشدماکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 623

راوی  :ابوبرکً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ بً حبيب بً ابی ثابت ،محاہس ،ابً مٌنز ،حرضت م٘ساز بً ًنزو رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
يب بِ ًٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔی َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ
اٌ ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
ٔی ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
اب
ا ِلنٔ ِ٘ َساز ٔبِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل أَ َم َزىَا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ى َ ِح ُث َو فٔی ُو ُجوظ ٔا ِل َن َّساح ٔي َن التُّ َر َ
اوبرکب ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ نب بیبح نب ایب اثتب ،اجمدہ ،انب رمعم ،رضحت دقماد نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہوخاشدمویںےکہرہفںرپیٹمڈاےنلاکمکحرفامای۔
رافی  :اوبرکب،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿنببیبحنبایباثتب،اجمدہ،انبرمعم،رضحتدقمادنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
وخاشدماکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 624

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہُ ،يسر ،طٌبہ ،سٌس بً ابزاہيه بً ًبسالزحنً بً ًوٖ ،مٌبسجہىي ،حرضت مٌاویہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُُ ِي َس ْر ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ ًَ ًِ َم ٌِ َب ٕس
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ِل ُح َضىٔ ِّي ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔیَّا ُِ ٛه َوال َّتنا ُز َح َٓإ ٔى َّ ُط َّ
الذبِ ُح
َ
اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دعسنباربامیہنبدبعارلنمحنبوعػ،دبعمینہج،رضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےت

ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس اکی دفرسے یک وخاشدم افر ےب اج رعتفی ےس تہب وچب
ویکہکنہیوتذحبرکےنےکرتمادػےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،دعسنباربامیہنبدبعارلنمحنبوعػ،دبعمینہج،رضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
وخاشدماکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 625

راوی  :ابوبرک ،طبابہ طٌبہ ،خالسحذاءً ،بسالزحنً بً حرضت ابوبرک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
رک َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َم َس َح َر ُج ْل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
ئ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أبٔی بَ ِ َ
ک ٔم َز ّارا
ک َٗ َل ٌِ َت ًُيُ ََ ٙػاح ٔب ٔ َ
َر ُج َّل ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َویِ َح َ

اٌ أَ َح ُس ُِ ٛه َماز ٔ ّحا أَ َخا ُظ َٓل َِي ُ٘ ِل أَ ِح ٔشبُ ُط َو ََل أ ُ َزكِّی ًَل َی اهَّللٔ أَ َح ّسا
ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌِ ک َ َ

اوبرکب ،ابشہب ہبعش ،اخدلذحا ء ،دبعارلنمح نب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےک اپس اکی صخش ےن
دفرسے یکرعتفی یک۔اس رپروسؽاہللےنرفامایھجترپاوسفسےہوتےناےنپاھبیئیکرگدؿیہاکٹڈایل۔یئکابریہیدرہاایرھپ
رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ یک رعتفی رکے وت ویں ےہک ہک ریما اس ےک قلعتم ہی امگؿ ےہ افر ںیم اہلل ےک اسےنم یسک وک
اپکںیہناتہک۔
رافی  :اوبرکب،ابشہبہبعش،اخدلذحاء،دبعارلنمحنبرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےسوشمرہبلطاجےئفہزنمبہلاامتندارےہ۔
ابب  :آداباکایبؿ
سجےسوشمرہبلطاجےئفہزنمبہلاامتندارےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 626

یحٌي بً ابی بٜير ،طيباًٌ ،بسالنلک بً ًنير ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،

اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًُ َني ِر ٕ ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ أَبٔی بَُٜيِر ٕ ًَ ًِ َط ِي َب َ
ار ُم ِؤ َت َن ًْ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِش َتظَ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب ایب ریکب ،ابیشؿ ،دبعاکلمل نب ریمع ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےسوشمرہبلطایکاجےئ(اےساامتنداریےسوشمرہدانیاچےیہویکہکن)فہانیمےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،ییحینبایبریکب،ابیشؿ،دبعاکلملنبریمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
سجےسوشمرہبلطاجےئفہزنمبہلاامتندارےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 627

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسوز بً ًامز ،شیک ،اًنع ،ابی ًنزو طيبانی ،حرضت ابومشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یک ًَ ًِ اْلِ َ ًِن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ًَ ِنز ٕو َّ
ش ٕ
الظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل
رک بِ ًُ أَب ٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَ ِس َوزُ بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ

ار ُم ِؤ َت َن ًْ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِش َتظَ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوسدنباعرم،رشکی،اشمع،ایبرمعفابیشین،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےسوشمرہبلطایکاجےئ(اےساامتنداریےسوشمرہاچےئہویکہکن)فہانیمےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوسدنباعرم،رشکی،اشمع،ایبرمعفابیشین،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
سجےسوشمرہبلطاجےئفہزنمبہلاامتندارےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 628

ليلی ،ابی زبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرکٰ ،
یحٌي بً زَکیابً ابی زائسہً ،لی بً ہاطه ،ابً ابی ٰ

َکیَّا بِ ًٔ أَبٔی َزائ َٔس َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َصا ٔط ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َز َ ٔ
ْش ًَل َِيطٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ا ِس َتظَ َار أَ َح ُس ُِ ٛه أَ َخا ُظ َٓ ِل ُي ٔ ِ
اوبرکبٰ،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،یلعنباہمش،انبایبٰیلیل،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسیسکےساساکاھبیئوشمرہبلطرکےوتاےساچےئہہکاےنپاھبیئوک(ااھچ)وشمرہ
دے۔
رافی  :اوبرکبٰ،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،یلعنباہمش،انبایبٰیلیل،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امحؾںیماجان۔

ابب  :آداباکایبؿ
امحؾںیماجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 629

راوی ً :بسہ بً سلامیًٌ ،لی بً محنس ،خایی يٌلی ،جٌرف بً ًوًٌ ،بسالزحنً بً زیازبً انٌه اَیقیً ،بسالزحنً بً
رآٍ ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف بِ ًُ ًَ ِو ٌٕ َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َخایٔی َي ٌِل َی َو َج ٌِ َ ُ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ زٔیَاز ٔ بِ ًٔ أَ ِن ٌُ ٕه ِاْلَِٔ ٔ یق ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

ات ٓ َََل َی ِس ُخل َِضا ال ِّز َجا ُل إ ٔ ََّل بٔإ ٔ َزارٕ
وٌ ٓ َٔيضا ب ُ ُيو ّتا يُ َ٘ا ُل ل ََضا ا ِل َح َّنا َم ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُت ِٔ َتحُ َلِ ُٜه أَ ِر ُق اْلِ َ ًَا ٔج ٔه َو َس َتحٔ ُس َ

يـ ّة أَ ِو نُٔ ََشا َئ
َوا ِم َي ٌُوا ال ِّي َشا َئ أَ ٌِ َی ِس ُخ ِل َي َضا إ ٔ ََّل َمز ٔ َ

دبعہنبامیلسؿ،یلعنبدمحم ،اخیلیلعی،رفعج نبوعؿ،دبعارلنمحنبزایدنبامعنارفیقی ،دبعارلنمحنب راعف،رضحت دبعاہللنب
رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای مجع ےک العوقں رپ ںیہمت حتف احلص وہیگ افر فاہں
ںیہمترمکےںیلمےگ۔ںیہنجامحؾاہکاجاتےہاؿںیمرمدریغبازارےکہناجںیئافروعروتںوکاؿںیماجےنےسعنمرکان۔االہیہک
امیبروہایاحبتلافنسوہ(وترتسک اپرکاجیتکسےہ)۔
رافی  :دبعہ نب امیلسؿ ،یلع نب دمحم ،اخیل یلعی ،رفعج نب وعؿ ،دبعارلنمح نب زایدنب امعن ارفیقی ،دبعارلنمح نب راعف ،رضحت
دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
امحؾںیماجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 630

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌ ،حناز بً سلنہً ،بساهَّلل بً طساز ،ابی ًذرہ او النوميين سيسہ
ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َٗ َاَل َح َّسث َ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة أَى ِ َبأَىَا
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ح و َح َّسث َ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ َٗ ِس أَ ِز َر َک ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َط َّساز ٕ ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِذ َر َة َٗا َل َوک َ َ
َو َس َّل َه ى َ َهی ال ِّز َجا َل َوال ِّي َشا َئ ًَ ًِ ا ِل َح َّنا َما ٔ
ئ
ت ث ُ َّه َر َّخ َؽ ل ٔرلِّ َجا ٔل أَ ٌِ َی ِس ُخلُوصَا فٔی ا ِل َن َيازٔ ٔر َول َِه یُ َز ِّخ ِؽ لٔل ِّي َشا ٔ

یلعنبدمحم،فعیک،اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،دبعاہللنبدشاد،ایبذعرہاؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمدفںافروعروتںوکامحؾںیماجےنےسعنمرفامای۔ رھپرمدفںوکوتازارنہپرک
اجےنیکااجزترم تمرفامدیافروعروتںوکااجزتہندی۔
رافی  :یلع نب دمحم ،فعیک ،اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،دبعاہلل نب دشاد ،ایب ذعرہ اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
امحؾںیماجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 631

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ميؼور ،ساله بً ابی جٌس ،حرضت ابوالنليح ہذیی

اٌ ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ٌِ ٔس ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َنل ٔيحٔ ا ِل ُض َذی ٔ ِّی أَ ٌَّ ن ِٔش َو ّة
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ٔم ًِ أَ َص ِل ح ِٔن َؽ ا ِس َتأِذ ٌََّ ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ال َِت ل ٌََ َّلٔ ًَُّٜم ًِ َّ
الل َوات ٔی َی ِس ُخل ًَِ ا ِل َح َّنا َما ٔ
ت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل أَ ُّی َنا ا ِم َزأَة ٕ َو َؿ ٌَ ِت ث َٔيابَ َضا فٔی َُي ِر ٔبَ ِيتٔ َز ِو ٔج َضا َٓ َ٘ ِس صَ َت َِ ٜت ٔست ِ َر َما بَ ِي َي َضا َوبَي ِ َن اهَّللٔ
لملب
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،وصنمر،اسمل نب ایب دعج ،رضحت اوبا ح ذہیل رفامےت ںیہ ہک  صم یک ھچک وعروتں ےن اؾ اوملنینم دیسہ
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایکن دختم ںیم احرضی یک ااجزت اچیہ۔ آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اشدی مت اؿ وعروتں ںیم
ےسوہوجامحؾںیماجیتںیہ؟ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجوعرتاخفدنےکرھگےکالعفہاےنپڑپکے
ااترےاسےن(تمصعفایحءاک)رپدہاھپڑدایوجاہللافراےکسدرایمؿاھت۔
لملب
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اسملنبایبدعج،رضحتاوبا حذہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابؽافصاپؤڈراامعتسؽرکان۔
ابب  :آداباکایبؿ
ابؽافصاپؤڈراامعتسؽرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 632

راوی ً :لی بً محنسً ،بسالزحنً بً ًبساهَّلل حناز بً سلنہ ،ابی ہاطه  ،رمانی ،حبيب بً ابی ثابت ،حرضت او سلنہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يب بِ ًٔ أَبٔی
الز َّمان ٔ ِّی ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی َصا ٔط ٕه ُّ
اٌ إٔذَا اكَّل َی بَ َسأَبٔ ٌَ ِو َرتٔطٔ ٓ ََل ََل َصا بٔال ُّي َورة ٔ َو َسائ َٔز َج َش ٔسظ ٔأَصِ ُلطُ
ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
یلعنبدمحم،دبعارلنمحنب دبعاہللامحد نبہملس،ایباہمش،رامین،بیبح نبایباثتب ،رضحتاؾ ہملسریضاہللاعتٰیلہنع رفامیت ںیہ
ہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبج(ابؽافصاپؤڈر)اگلےتوتاےنپاقمؾرتسےسادتباءرکےتافرابیقاقمامترپازفاجریضاہللاعتٰیل
نہنعںیمےسوکیئاگلیت۔

رافی  :یلعنبدمحم،دبعارلنمحنبدبعاہللامحدنبہملس،ایباہمش،رامین،بیبحنبایباثتب،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ابؽافصاپؤڈراامعتسؽرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 633

راوی ً :لی بً محنس ،اسح ٙبً ميؼور ،کامل ابی ًَلء ،حبيب بً ابی ثابت ،حرضت او سلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يب بِ ًٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَىٔي إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ کَا ٔم ٕل أَبٔی ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ ًَ ًِ َحب ٔ ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اكَّل َی َو َوی ٔ َی ًَاى َ َت ُط ب ٔ َي ٔسظ ٔ
یلعنبدمحم،ااحسؼنبوصنمر،اکلمایبالعء،بیبحنبایباثتب،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنابؽافصاپفڈراگلایافرزریانػوخد اےنپاہوھتںےساگلای۔
رافی  :یلعنبدمحم،ا،قحنبوصنمر،اکلمایبالعء،بیبحنبایباثتب،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فظعانہکافرےصقایبؿرکان۔
ابب  :آداباکایبؿ
فظعانہکافرےصقایبؿرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 634

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ہ٘ل بً زیاز ،اوزاعیً ،بساهَّلل بً ًامز اسلیم ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو بً ًاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

ل بِ ًُ زٔیَاز ٕ َح َّسث َ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَا ٔمز ٕاْلِ َ ِسل ٔ ِّ
َیم ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُط ٌَ ِيبٕ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ا ِلض ٔ ِ٘ ُ
ئ
ض إ ٔ ََّل أَ ٔمي ْر أَ ِو َمأ ِ ُم ْور أَ ِو ُم َزا ٕ
ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔأَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َي ُ٘ ُّؽ ًَل َی ال َّيا ٔ
اشہؾنبامعر،ہقلنبزاید،افزایع،دبعاہللنباعرمایملس،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولوگںےکاسےنمفظعںیہناتہکرگماحمکایایکسرطػےسفظعرپامومرایرایاکر۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ہقلنبزاید،افزایع،دبعاہللنباعرمایملس،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
فظعانہکافرےصقایبؿرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 635

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيًٍ ،نزی ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ا ِل ٌُ َنز ٔ ِّی ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ل َِه یَ ًِ ُٜا ِل َ٘ َؼ ُؽ فٔی َز َم ًٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ََل َز َم ًٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َو ََل َز َم ًٔ ًُ َن َز

یلع نب دمحم،فعیک ،رمعی ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک ہی ہصقوخااینں روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس
افررضحاتنیخیشریضاہللاعتٰیلہنعےککرارکزامونںںیمہن؟یھ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،رمعی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

رعشاکایبؿ۔
ابب  :آداباکایبؿ
رعشاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 636

راوی  :ابوبرک ،ابواسامہً ،بساهَّلل بً مبارک ،یوىص ،زہزی ،ابوبرک بً ًبسالزحنً بً حارث ،مزواٌ بً حٜه،
ًبسالزحنً بً اسوزبً ًبس يِوت ،حرضت ابی بً ٌٛب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ بِ ًٔ ا ِل َح َٔ ٜه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس َي ُِ َ
وث ًَ ًِ أُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َم ِز َو َ

َٗا َل إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ِّ
الظ ٌِز ٔ َلحَٔ ِٜن ّة

اوبرکب،اوبااسہم،دبعاہلل نب کرارک،ویسن،زرہی،اوبرکب نبدبعارلنمحنباحرث ،رمفاؿ نبمکح،دبعارلنمح نب اوسدنبدبع
وغیت ،رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ضعب رعش
رُپتمکحوہےتںیہ۔(ینعیاےسیرعشےننسایےنہکںیموکیئابقتحںیہن)۔
رافی  :اوبرکب ،اوبااسہم ،دبعاہلل نب کرارک ،ویسن ،زرہی ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث ،رمفاؿ نب مکح ،دبعارلنمح نب
اوسدنبدبعوغیت،رضحتایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

رعشاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 637

راوی  :ابوبرک ،ابواسامہ ،زائسہ ،سناکً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ َزائ َٔس َة ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ ً ِ ٔ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ِّ
الظ ٌِز ٔحّٔ َٜنا
اوبرکب ،اوبااسہم،زادئہ،امسک،رکعہم،رضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس
رفامایرکےتےھتہکضعبرعشرپُتمکحوہےتںیہ۔
رافی  :اوبرکب،اوبااسہم،زادئہ،امسک،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رعشاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 638

راوی  :محنسبً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بسالنلک بً ًنير ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًُ َنيِر ٕ ًَ ًِ أَبٔی َس َل َن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ
َّ
َّ
َّ
ل َوکَا َز أ ُ َم َّي ُة بِ ًُ أَبٔی
ارع کَل ٔ َن ُة َلبٔي ٕس أَ ََل ک ُ ُّل َط ِي ٕئ َما َخ ََل اهَّللَ بَاكٔ ُ
َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل أَ ِػ َس ُ ٚکَل ٔ َن ٕة َٗال ََضا الظ ٔ ُ
الؼَّ لِتٔ أَ ٌِ ي ُِشل ٔ َه
دمحمنبابصح ،ایفسؿ نبہنییع،دبعاکلمل نب ریمع،ایبہملس ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص

اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبسےسزایدہیچسابتوجیسکاشرعےنیہکوہدیبلیکہیابت(رعش)ےہ۔ ررےسونس!اہللےک
العفہرہزیچانفافرمتخوہاجےنفایلےہ۔افررقبیاھتہکاہیمنبایباتلصلاالسؾوبقؽرکاتیل۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،دبعاکلملنبریمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رعشاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 639

ًيسي بً یوىصً ،بساهَّلل بً ًبسالزحنً بً يٌلی ًنزو بً حرضت رسیس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،

الْشی ٔس ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َي ٌِل َی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
أَبٔيطٔ َٗا َل أَ ِنظَ ِس ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔمائ َ َة َٗآ َٔي ٕة ٔم ًِ ٔط ٌِز ٔأ ُ َم َّي َة بِ ًٔ أَبٔی الؼَّ لِتٔ َي ُ٘و ُل بَي ِ َن کُلِّ َٗآ َٔي ٕة

صٔي ِط َو َٗا َل کَا َز أَ ٌِ ي ُِشل ٔ َه

اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،یسیع نب ویسن ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب یلعی رمعف نب رضحت رسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک اہیمنبایباتلصل ےکااعشرںیم ےسوس( )322اق فنے انسےئ۔ آپیلصاہلل ہیلع فآہل فملس
رہاقہیفےکدعبرفامےتافرانسؤافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرقبیاھتہکہیاالسؾےلآات۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،یسیعنبویسن،دبعاہللنبدبعارلنمحنبیلعیرمعفنبرضحترسدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اندنسپدیہااعشر۔

ابب  :آداباکایبؿ
اندنسپدیہااعشر۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 640

راوی  :ابوبرک ،حٔؽ ،ابومٌاویہ ،وٛيٍ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا َحٔ ِْؽ َوأَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َو َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َْلَ ٌِ َی ِن َتل ٔ َئ َج ِو ُٖ ال َّز ُج ٔل َٗ ِي ّحا َحًَّي َیزٔیَ ُط َخي ِ ْر َل ُط ٔم ًِ أَ ٌِ یَ ِن َتل ٔ َئ ٔط ٌِ ّزا إ ٔ ََّل أَ ٌَّ َحٔ ِّؼا ل َِه َي ُ٘ ِل َیز ٔ َیطُ
اوبرکب ،صفح ،اوباعمفہی ،فعیک ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای رمد اک ٹیپ پیپ ےس رھباجےئ ہک فہ امیبر وہ اجےئ ہی رتہب ےہ اس ےس ہک رعش ےس ٹیپ رھبے۔ صفح یک
رفاتیںیمامیبروہاجےئےکاافلظںیہنںیہ۔
رافی  :اوبرکب،صفح،اوباعمفہی،فعیک،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اندنسپدیہااعشر۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 641

یحٌي بً سٌيس ،محنسبً جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،یوىص بً جبير ،محنسبً سٌسبً ابی وٗاؾ،
راوی  :محنسبً بظارٰ ،
حرضت سٌس بً ابی وٗاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َس ٌٔي ٕس َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَىٔي َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ

ُج َبيِر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ أَبٔی َو َّٗاؾٕ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َْلَ ٌِ َی ِن َتل ٔ َئ َج ِو ُٖ
أَ َح ٔس ُِ ٛه َٗ ِي ّحا َحًَّي َیز ٔ َیطُ َخي ِ ْر َل ُط ٔم ًِ أَ ٌِ َی ِن َتل ٔ َئ ٔط ٌِ ّزا
دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،ویسننبریبج،دمحمنبدعسنبایبفاقص،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایمتںیمےسیسکاکٹیپپیپےسرھباجےئاہیںکتہک
فہامیبرڑپاجےئرتہبےہاسےسہکرعشےسرھبے۔
رافی  :دمحمنباشبرٰ ،ییحی نبدیعس،دمحمنبرفعج ،ہبعش،اتقدہ،ویسن نب ریبج،دمحمنبدعسنبایبفاقص،رضحت دعس نبایبفاقص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اندنسپدیہااعشر۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 642

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بيساهَّلل  ،طيباٌ ،اًنعً ،نزو بً مزہ یوسٕ بً ماہکً ،بيسبً ًنير ،او النوميين سيسہ
ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

ک ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ٕ بِ ًٔ َما َص َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ ًَ ًِ َط ِي َب َ
اٌ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ یُو ُس َ
َیَ ّة ل ََز ُج ْل صَاظَی َر ُج َّل ٓ ََض َحا
ًُب َ ِي ٔس بِ ًٔ ًُ َني ِر ٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ ًِوَ َه ال َّيا ٔ
ضِٔ
رسصَا َو َر ُج ْل اى ِ َتفَی ٔم ًِ أَبٔيطٔ َو َزنَّی أ ُ َّم ُط
ا ِل َ٘بٔي َل َة بٔأ َ ِ ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبع اہلل  ،ابیش ؿ ،اشمع ،رمعف نب رمہ ویفس نب اما  ،دیبعنب ریمع ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولوگںںیمبسےسسباوھچ افہصخشےہوجیسکاکیصخشیکوجہرکےترکےت
ہلیبقیکوجہرکدے(ہکاکیصخشےکربےوہےن ےسوپریوقؾوتربیںیہنوہیگ۔)افرفہصخشےہوجاےنپفادلےساےنپبسن

یک یفن رکے (افر یسک دفرسےیکرطػ ةسن رکے) افر اینپفادلہ ےک قح ںیم زان اک ارتعاػرکے(ویکہکن بج اےنپ آپ وک
اینپفادلہےکوشرہےکالعفہیسکافراکاٹیرقاردایوتوگایاینپامںرپزانیک تمہاگلیئ)۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبعاہلل  ،ابیشؿ ،اشمع ،رمعف نب رمہ ویفس نب اما  ،دیبعنب ریمع ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچرسانلیھک۔
ابب  :آداباکایبؿ
وچرسانلیھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 643

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،ابواسامہً ،بيساهَّلل بً ًنز ،ىآٍ ،سٌيس بً ہيس ،حرضت ابوموسي
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وسي َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َلٌ َٔب بٔالنَّرِز ٔ َٓ َ٘ ِس ًَ َصي اهَّللَ َو َر ُسو َل ُط
أَبٔی صٔ ِي ٕس ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمع،انعف،دیعسنبدنہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجوچرس ےلیھاسےناہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرفامینیک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمع،انعف،دیعسنبدنہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
وچرسانلیھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 644

راوی  :ابوبرکً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابواسامہ ،سٔياًٌ ،ل٘نہ بً مزثس ،سلامیٌ بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َم ِزثَ ٕس ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َلٌ َٔب بٔالنَّرِ َز ٔطير ٔ َٓ َٜأَى َّ َنا ُ ََن َص َی َس ُظ فٔی َل ِح ٔه خٔ ِيزٔیز ٕ َو َز ٔمطٔ
اوبرکب،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجوچرس ےلیھوگایاسےناےنپاہھتزنخریےکوگتشافروخؿںیمڈوبےئ۔
رافی  :اوبرکب،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبکرتابزی۔
ابب  :آداباکایبؿ
وبکرتابزی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 645

راوی ً :بساهَّلل بً ًامز بً زرارہ ،شیک ،محنسبً ًنزو ،ابی سلنہ بً ًبسالزحنً ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہا

یک ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َس َل َن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ز َُر َار َة َح َّسثَ َيا َ ٔ
ش ْ

اٌ َیت ِ َب ٍُ َط ِي َلاىّا
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىَوَ َز إیٔ َی إ ٔ ِن َشا ٌٕ َیت ِ َب ٍُ كَائ ٔ ّزا َٓ َ٘ا َل َط ِي َل ْ
دبعاہللنباعرمنبزرارہ،رشکی،دمحمنبرمعف،ایبہملسنبدبعارلنمح،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداھکیہکاکیصخشرپدنہےکےھچیپاگلوہاےہوترفامایناطیؿےہوجناطیؿےکےھچیپاگلوہاےہ۔
رافی  :دبعاہللنباعرمنبزرارہ،رشکی،دمحمنبرمعف،ایبہملسنبدبعارلنمح،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
وبکرتابزی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 646

راوی  :ابوبرک ،اسوز بً ًامز ،حنازبً سلنہ ،محنسبً ًنزو ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَب ٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي
اٌ َیت ِ َب ٍُ َط ِي َلاى َ ّة
َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َرأَی َر ُج َّل َیت ِ َب ٍُ َح َنا َم ّة َٓ َ٘ا َل َط ِي َل ْ
اوبرکب ،اوسد نب اعرم ،امحدنب ہملس ،دمحمنب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنداھکیہکاکیصخشوبکرتیےکےھچیپاگلوہاےہوترفامایناطیؿےہوجناطیؿےکےھچیپاگلوہاےہ۔
رافی  :اوبرکب،اوسدنباعرم،امحدنبہملس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

وبکرتابزی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 647

یحٌي بً سليه كائفی ،ابً جزیخ ،حشً بً ابی حشً ،حرضت ًثناٌ
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ُسل َِي ٕه َّ
اٌ بِ ًٔ
اللائٔف ُّٔی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
اٌ یَت ِ َب ٍُ َط ِي َلاى َ ّة
ًَ َّٔ َ
اٌ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرأَی َر ُج َّل َو َرا َئ َح َنا َم ٕة َٓ َ٘ا َل َط ِي َل ْ
ے
اشہؾنبامعرٰ،ییحینبمیلساطئ،انبرججی،نسحنبایبنسح،رضحتامثعؿےسہنیعبرفاتیذموکرےہ۔
ے
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،ییحینبمیلساطئ،انبرججی،نسحنبایبنسح،رضحتامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
وبکرتابزی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 648

راوی  :ابونرصمحنس بً خلٕ ًشَ٘لنی ،رواز بً جزاح ،ابوساًسی ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو َن ِرصٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخل َٕٕ ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َر َّوازُ بِ ًُ ا ِل َحزَّاحٔ َح َّسثَ َيا أَبُو َس ٌِ ٕس َّ
الشأًس ُّٔی ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک

اٌ یَت ِ َب ٍُ َط ِي َلاىّا
َٗا َل َرأَی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج َّل یَت ِ َب ٍُ َح َنا ّما َٓ َ٘ا َل َط ِي َل ْ

اوبرصندمحمنبفلخالقسعین،رفادنبرجاح،اوباسدعی،رضحت اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکوبکرتےکےھچیپداھکیوترفامایناطیؿےہوجناطیؿےکےھچیپاگلوہاےہ۔

رافی  :اوبرصندمحمنبفلخالقسعین،رفادنبرجاح،اوباسدعی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہنتیئیکرکاتہ۔
ابب  :آداباکایبؿ
اہنتیئیکرکاتہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 649

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيًٍ ،اػه بً محنس ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ َماےت

اػ ٔه بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِو َي ٌِ َل ُه أَ َح ُس ُِ ٛه َما فٔی ا ِل َو ِح َسة ٔ َما َس َار أَ َح ْس بٔل َِي ٕل َو ِح َس ُظ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اعمصنبدمحم،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ارگںیہمتاہنتیئےکاصقنانتولعمؾوہاجںیئوتوکیئراتںیماہنتہنےلچ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اعمصنبدمحم،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےتفتقآگاھجبدانی۔
ابب  :آداباکایبؿ
وسےتفتقآگاھجبدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 650

راوی  :ابوبرک ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،ساله ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلَ َتتِرُ ُٛوا

وٌ
ال َّي َار فٔی ب ُ ُيوتِٔ ُٜه ح ٔي َن َت َيا ُم َ

اوبرکب ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
وسےتفتقاےنپرھگفںںیمآگ(یتلجوہیئ)تموھچڑارکف۔
رافی  :اوبرکب،ایفسؿنبہنییع،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
وسےتفتقآگاھجبدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 651

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوسلنہ ،ابواسامہ ،بزیس بً ًبساهَّلل  ،ابوبززہ ،حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي َٗا َل ا ِحت َ َر َ ٚبَ ِي ْت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ب ُ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
بٔا ِل َنسٔی َي ٔة ًَل َی أَصِلٔطٔ َٓ ُح ِّس َث ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔظَ أِىٔض ٔ ِه َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َنا صَ ٔذظ ٔ ال َّيا ُر ًَ ُس ٌّو َلِ ُٜه َٓإٔذَا ى ٔ ِنت ُِه َٓأَك ِ ٔٔئُوصَا

ًَ ِيِ ُٜه

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبہملس ،اوبااسہم ،ربدی نب دبعاہلل  ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دمہن ںیم اکی
رھگ فاولں اک رھگ لج ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ئاتای ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی آگ اہمتری دنمش

ےہ۔اےئلسوسےتفتقاےساھجبدایرکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبہملس،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
وسےتفتقآگاھجبدانی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 652

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،بسالنلک ،ایوزبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل أَ َم َزىَا َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ
َّ
َّ
رسا َج َيا
َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َوى َ َضاىَا َٓأ َم َزىَا أَ ٌِ ى ُِل ٔٔ َئ ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دبعاکلمل ،اویزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن ںیمہ تہب ےس اومر اک مکح رفامای افر تہب ےس اومر ےس عنم رفامای انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ (وسےت
فتق)رچاغلگرکد ےناکمکحرفامای۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دبعاکلمل،اویزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہتسںیمڑپاؤڈاےنلیکاممتعن۔
ابب  :آداباکایبؿ

راہتسںیمڑپاؤڈاےنلیکاممتعن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 653

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،ہظاو  ،حشً ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ أَى ِ َبأَىَا صٔظَ ْاو ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
یَ ٙو ََل َت ِ٘ ُـوا ًَل َِي َضا ا ِل َحا َجا ٔ
ت
الَط ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ِيزٔلُوا ًَل َی َج َوا ِّز َّ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اشہؾ،نسح،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای راہتس ےکدرایمؿ ڑپاؤ تمڈاال رک (ہکلب راہتس ےس ٹہ رک ڑپاؤڈاانل اچےئہ۔) افر ہن یہ راہتس ںیم اضقء احتج (وبؽف رباز) ایک
رکف۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،اشہؾ،نسح،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیاجونررپنیتیکوساری۔
ابب  :آداباکایبؿ
اکیاجونررپنیتیکوساری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 654

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحيه بً سلامیًٌ ،اػه  ،مورً ٚحلی ،حرضت ًبساهَّلل بً جٌرف رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٕه َح َّسثَ َيا ُم َو ِّر ْ ٚا ِل ٌٔ ِحل ٔ ُّی َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رف تُلُق ِّ َی ب ٔ َيا َٗا َل َٓ ُتلُق ِّ َی بٔی َوبٔا ِل َح َش ًٔ أَ ِو بٔا ِل ُح َشي ِ ٔن
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗس َٔو ٔم ًِ َس َ ٕ
َج ٌِ َ ٕ
رف َٗا َل ک َ َ

َ َخ ِل َٔ ُط َحًَّي َٗ ٔس ِم َيا ا ِل َنسٔی َي َة
َٗا َل َٓ َح َن َل أَ َح َسىَا بَي ِ َن َی َسیِطٔ َو ِاْ َ َ
اوبرکب نبایبہبیش،دبعارلمیح نبامیلسؿ،اعمص ،ومرؼ یلجع،رضحتدبعاہلل نبرفعج ریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفس ےس رشتفی الےت وت مہ اابقتسؽ رکےت۔ اکی ابر ںیم ےن افر رضحت نسح افر نیسح (ریض اہلل
مہنع) ےن اابقتسؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ںیم ےس اکی وک اےنپ اسےنم افر دفرسے وک اےنپ ےھچیپ وسار رکایل اہیں
کتہکمہدمہنےچنہپ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اعمص،ومرؼیلجع،رضحتدبعاہللنبرفعجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھکلرکیٹمےسکشخرکان۔
ابب  :آداباکایبؿ
ھکلرکیٹمےسکشخرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 655

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،ب٘يہ ،ابواحنس زمظقی ،ابوزبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ أَى ِ َبأَىَا َب٘ ٔ َّي ُة أَى ِ َبأَىَا أَبُو أَ ِح َن َس ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕأَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
اب ُم َب َار ْک
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َت ِّزبُوا ُػ ُح َِٔ ُٜه أَى ِ َححُ ل ََضا إ ٔ ٌَّ التُّ َر َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،ہیقب ،اوبادمح دیقشم ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےنپوطخطیٹمےسکشخرکایلرکفہیاؿےکےئلزایدہرتہبےہویکہکنیٹمابربتکےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،ہیقب،اوبادمحدیقشم،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتآدیموہںوتفہ(آسپںیم)رسوگیشہنرکںی۔
ابب  :آداباکایبؿ
نیتآدیموہںوتفہ(آسپںیم)رسوگیشہنرکںی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 656

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،ابومٌاویہ ،وٛيٍ ،اًنع  ،ط٘ي ،ٙحرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َو َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
ک َی ِحزُىُطُ
وٌ َػاح ٔبٔض ٔ َنا َٓإ ٔ ٌَّ ذَل ٔ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا ُِ ٛيت ُِه ث َ ََلثَ ّة ٓ َََل َیت َ َياظَی اث ِ َيا ٌٔ زُ َ
دمحمنب دبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،فعیک،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبجمتنیتوہوتدفرسیتےوکوھچڑرکرسوگیشہنرکںی۔اسےئلہکاسےسرسیتےوکرجنچنہپ
اتکسےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،فعیک،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
نیتآدیموہںوتفہ(آسپںیم)رسوگیشہنرکںی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 657

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بساهَّلل بً زیيار ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل ى َ َهی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
وٌ َّ
الثالٔثٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ َیت َ َياظَی اث ِ َيا ٌٔ ُز َ
اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرسیتےآدیموکوھچڑرکدفوکرسوگیشےسعنمرفامای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکاپسریتوہوتاےساکیپؿےسڑکپے۔
ابب  :آداباکایبؿ
سجےکاپسریتوہوتاےساکیپؿےسڑکپے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 658

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہً ،نزو بً زیيار ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َٗا َل ُٗل ُِت ل ٔ ٌَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيا ٕر أَ َسنٔ ٌِ َت َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َي ُ٘و ُل َم َّز َر ُج ْل
ک بٔي ٔ َؼال ٔ َضا َٗا َل َن ٌَ ِه
بٔ ٔش َضاو ٕفٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ِم ٔش ِ
اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیصخشدجسمںیمریتےئل
زگرا۔وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿیکونکاھتؾےل(ہکیسکوکگلہناجےئ)۔اسےنرعضایکیج!ااھچ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
سجےکاپسریتوہوتاےساکیپؿےسڑکپے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 659

راوی  :محنوز بً ُيَلٌ ،ابواسامہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ ُ َِي ََل ٌَ َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ب ُ َزیِ ٕس ًَ ًِ َج ِّسظ ٔأَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
يب أَ َح ّسا ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن
َٗا َل إٔذَا َم َّز أَ َح ُس ُِ ٛه فٔی َم ِشحٔ ٔسىَا أَ ِو فٔی ُسوٗ ٔ َيا َو َم ٌَطُ ى َ ِب ْل َٓ ِل ُي ِن ٔش ِ
ک ًَل َی ن َٔؼال ٔ َضا ب ٔ َِّٔ ٜطٔ أَ ٌِ ُت ٔؼ َ

بٔظَ ِي ٕئ أَ ِو َٓل َِي ِ٘ب ٔ ِف ًَل َی ن َٔؼال ٔ َضا

ومحمدنبالیغ ؿ،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
بجمتںیمےسوکیئریتےلرکامہریدجسمایابزارےسزگرےوتاساکاکیپؿاھتؾےل۔کرادایسکاملسمؿوکگلاجےئایرفامایہکاس
یکونکڑکپےل۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿاکوثاب۔
ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 660

ًيسي بً یوىص ،سٌيس بً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،زرارہ بً او ٰفی ،سٌيس بً ہظاو ،او النوميين سيسہ
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،

ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ أَ ِوفَی ًَ ًِ َس ٌِ ٔس
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ أَب ٔی َ ُ
َّ
َّ
ْقآ ٌٔ َم ٍَ َّ
ِرکاو ٔا ِلب َ َر َرة ٔ َو َّال ٔذی
الش َ َ
بِ ًٔ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِل َناصٔزُ بٔا ِل ُ ِ
رفة ٔال ٔ َ
ْق ُؤ ُظ َیت َ َت ٌِ َت ٍُ ٓ ٔيطٔ َوص َُو ًَل َِيطٔ َط ٌّاَ ٚلطُ أَ ِج َزا ٌٔ اث ِ َيا ٌٔ
َي ِ َ
اشہؾ نب امعرٰ ،یسیع نب ویسن ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،زرارہ نب افٰ،ی ،دیعس نب اشہؾ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رقآؿ اک امرہ زعمز افر کین اف یچ رفوتشں ےک اسھت وہاگ افر رقآؿ وک ا
ا رکڑپےھافراےسڑپےنھںیمدوشاریوہوتاوکسدفرہاارجےلماگ۔
رافی  :اشہؾ نب امعرٰ ،یسیع نب ویسن ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،زرارہ نب افٰ،ی ،دیعس نب اشہؾ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 661

موسي  ،طيباٌَ ،اضً ،ليہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرکً ،بيساهَّلل بً ٰ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ًُبَي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم َ َ َ
ض ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َا ٕ
ِ
وسي أى ِ َبأىَا َط ِي َبا ٌُ ًَ ًِ ٔ َ
َّ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه يُ َ٘ا ُل ل ٔ َؼاح ٔٔب ا ِل ُْقآ ٌٔ إٔذَا َز َخ َل ا ِل َح َّي َة ِاْقأِ َو ِاػ ٌَ ِس ٓ ََي ِ ُ
ْقأَ
ِ
ْقأ َو َي ِؼ ٌَ ُس بٔکُلِّ آ َی ٕة َز َر َج ّة َحًي َي ِ َ
َ
َ
آَ َط ِي ٕئ َم ٌَ ُط
َٔ
اوبرکب ،دیبع اہلل نب ومٰیس  ،ابیشؿ ،رفاس  ،ہیط ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآ ہل فملس ےن رفامای (رفزایقتم) اصبح رقآؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک ڑپھ افر ڑچھ انچہچن فہ ڑپاتھ اجےئ اگ افر ڑچاتھ اجےئ اگ۔ رہ
آتیےکدبہلاکیدرہجاہیںکتہکآرخیآتیوجاےسایدےہڑپےھ۔
رافی  :اوبرکب،دیبعاہللنبومٰیس،ابیشؿ،رفاس ،ہیط،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 662

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،بظير بً مہاجز ،حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َب ٔظير ٔبِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه َیحٔي ُئ ا ِل ُْقآ ٌُ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة کَال َّز ُج ٔل َّ
َک َوأَهِ َنأ ِ ُت ى َ َض َار َک
الظاح ٔ ٔب ٓ ََي ُ٘و ُل أَىَا َّال ٔذی أَ ِس َض ِز ُت ل َِيل َ
ِ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ریشب نب اہمرج ،رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفز
ایقتم رقآؿ رکمی ےکھت امدنے صخش یک رطح آےئ اگ افر ےہک اگ ںیم وہں سج ےن ےھجت رات اگجای (رقآؿ ڑپےنھ ای ےننس ںیم
رصمفػراہ)افردؿرھبایپاسراہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ریشبنباہمرج،رضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 663

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَیُ ٔح ُّب أَ َح ُس ُِ ٛه إٔذَا َر َج ٍَ إیٔ َی أَصِلٔطٔ أَ ٌِ یَحٔ َس ٓ ٔيطٔ ثَ ََل َث َخلَٔٔا ٕ
ت ً ٔوَ او ٕس َٔنا ٌٕ ُٗ ِل َيا َن ٌَ ِه َٗا َل

ْق ُؤصًَُّ أَ َح ُس ُِ ٛه فٔی َػ ََلتٔطٔ َخي ِ ْر َل ُط ٔم ًِ ث َ ََل ٔث َخلَٔٔا ٕ
َٓ َث ََل ُث آ َیا ٕ
ت س َٔنا ٌٕ ً ٔوَ او ٕ
ت َي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےن رفامایمتںیمےسیسکوکہیدنسپےہہکرھگاجےئوتاےساےنپرھگںیمنیتاگنھبومیٹدمعہافاینٹنںںیلم؟مہےنرعض
ایکیجدنسپےہ۔رفاماینیتآایتوجمتںیمےسوکیئامنزںیمڑپےھاسےکقحںیمنیتاگنھبومیٹدمعہافوینٹنںےسرتہبںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 664

راوی  :احنسبً ازہزً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ایوب ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
وب ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ اْلِ َ ِز َصز ٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ أَ ُّی َ
ل ِاْلٔب ٔ ٔل ا ِل ُن ٌَ َّ٘ َلةٔ إ ٔ ٌِ َت ٌَا َص َس َصا َػاحٔبُ َضا بٔ ٌُ ُ٘ل ٔ َضا أَ ِم َش ََ ٜضا ًَ َل ِيطٔ َوإ ٔ ٌِ أَكِل ََُ٘ ًُ ٙل ََضا َذ َص َب ِت
ْقآ ٌٔ َم َث ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َث ُ
ل ا ِل ُ ِ
ادمحنبازرہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای رقآؿ یک اثمؽ اس افٹن یک یس ےہ سج اک انٹھگ دنباھ وہا وہ ہک ارگ اس اک امکل اےس ابدنےھ رےھک وت راک راتہ ےہ افر ارگ وھکؽ

دےوتالچاجاتےہ۔
رافی  :ادمحنبازرہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 665

راوی  :ابومزواٌ محنس بً ًثناٌ ًثنانیً ،بسالٌزیزبً ابی حازوًَ ،لء بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ
اٌ ا ِل ٌُ ِث َنان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
اٌ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ

ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َٗا َل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َٗ َش ِن ُت الؼَّ ََل َة بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن ًَ ِبسٔی
اْقؤُا َي ُ٘و ُل ا ِل ٌَ ِب ُس
َطیِ ًٔ َٓي ٔ ِؼ ُٔ َضا یٔی َون ِٔؼ ُٔ َضا ل ٔ ٌَ ِبسٔی َول ٔ ٌَ ِبسٔی َما َسأ َ َل َٗا َل َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ
َط ِ َ
ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔي َن ٓ ََي ُ٘و ُل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َحنٔ َسنٔی ًَ ِبسٔی َول ٔ ٌَ ِبسٔی َما َسأ َ َل ٓ ََي ُ٘و ُل ال َّز ِح َن ًٔ ال َّزح ٔٔيه ٓ ََي ُ٘و ُل أَثِى َي ًَل َ َّی
ًَ ِبسٔی َول ٔ ٌَ ِبسٔی َما َسأ َ َل َي ُ٘و ُل َمال ٔ ٔک َی ِوو ٔ ِّ
یً ٓ ََي ُ٘و ُل اهَّللُ َمح ََّسنٔی ًَ ِبسٔی ٓ ََض َذا یٔی َو َص ٔذظ ٔ ِاْ َی ُة بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن ًَ ِبسٔی
الس ٔ
َ
الش َورة ٔ
اک َن ٌِبُ ُس َوإٔیَّ َ
ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن َي ُ٘و ُل ا ِل ٌَ ِب ُس إ ٔ َّی َ
آَ ُّ
اک َن ِش َتٌٔي ُن َي ٌِىٔي ٓ ََض ٔذظ ٔ بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن ًَ ِبسٔی َول ٔ ٌَ ِبسٔی َما َسأ َل َو ٔ ُ
وب ًَل َِيض ٔ ِه َو ََل َّ
الـا ِّلي َن ٓ ََض َذا
ِص َان َّال ٔذ َ
یً أَ ِن ٌَ ِن َت ًَل َِيض ٔ ِه َُي ِر ٔا ِل َن ِِ ُـ ٔ
الرص َان ا ِل ُن ِش َت٘ ٔ َ
يه ٔ َ
ل ٔ ٌَ ِبسٔی َي ُ٘و ُل ا ِل ٌَ ِب ُس ا ِص ٔسىَا ِّ َ
ل ٔ ٌَ ِبسٔی َول ٔ ٌَ ِبسٔی َما َسأ َ َل

اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ،دبعازعلسینب ایب احزؾ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ہی رفامےت انسہک اہللاعتیل رفامےت ںیہ ںیم ےن امنزاےنپ افر اےنپ دنبے ےک درایمؿآدیھ
آدیھمیسقترکدی۔ذہلاآدیھریمےےئلےہافرآدیھریمےدنبےےئلیکےہافرریمادنبہوجامےگناےسےلماگ۔روسؽاہللیلص
لَ
م
ن
لْح
ِ
ِ
ل
ع
َ
َ
ْ
ت
ِ
َ
 َ َؽریمے
عِق َف َ ْ ذِق َ أم َ أ
َح ِن ْ َ
ب َْأ
اْل َن)وتاہللزعفلجرفامےتںیہ َ
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑپوھ!دنبہاتہکےہ( َمْ ُذلِلَِّ َر ِّ

ِ
ِح) وت اہلل اعتیل
ْح ارلَّ ِ
دنبہ ےن ریمی دمح ایبؿ یک افر ریما دنبہ وج امےگن اےس ےلم اگ (داین ںیم فرہن آرخت ںیم) رھپ دنبہ اتہک (ارلَّ ْ َ ِ
رفامےت ںیہ َأ ْ َ
ث َ َ َّ
(مکِلِ
 ََْ َؽ ریمے دنبہ ےن ریمی انثء ایبؿ یک افر ریما دنبہ وج امےگن اےس ےلم اگ۔ دنبہ اتہک ےہ َ أ
عِق َفلِع َ ْتذِق َ أم َ أ
عَْ
َ َ َ هَھ ِ ه ْٓ َ ْ َ ْ َ ُ ِص
عِق ْ فَ ْن ِن ریمے دنبہ ےن ریمی شبریگ ایبؿ یک۔
عِق ََذا َل َف َِذـِ أ
ي ْ
ج ِن ْ
َ َْي ِؾ ادلّ ِ
ِِ) وت اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ّ َ
ال َب ُة ِي َف َ
َُُن
أک ْ َ ِغن ُن) ہی
أکََُع ْ ُت ُذ َف ِإ َّن َ
اہیں کت اک ہصحریما اھتافر آدنئہآتیریمےافر دنبہ ےکدرایمؿرتشمکےہ۔ دنبہاتہک ےہ ( ِإ َّن َ
آتی ےہ وج ریمے افر دنبہ ےکدرایمؿ رتشمک ےہ افر ریمادنبہ وج امےگن اےس ےلم اگ افر وسرہ اک آرخی ہصح ریمے دنبے ےئلیک
عَل َ ْب
ْ عَل َ ْب
لص لْم
ْ
ل
ُ
ن
ه
ه
ِب
ق
َ
َ
ُ
ه
ِ
م
ع
َ
َ
ْ
ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ل
ل
ص
َ
ع
ع
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ل
ّ
َ
َ َ
ےہ۔ دنبہ اتہک ےہ (اهْذ َ أِن ا ّ ِ َر َ
اط ِ
 ََْ َؽ) ہی
أل ھ ََذا َ ْتذِق َف َ ْتذِق َ أم َ أ
ِأ َ ْ َ
اط ا م َ
ْن ْم ْ
غ ِ ا َو ِ
ب ْم َف أل ا ّضا َ
ال َ
ریمےدنبےےئلیکےہافرریمےدنبےےنوجاماگناےسےلماگ۔
رافی  :اوبرمفاؿدمحمنبامثعؿامثعین،دبعازعلسینبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 666

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہُ ،يسر ،طٌبہ ،حبيب بً ًبسالزحنً ،حٔؽ بً ًاػه ،حرضت ابوسٌيس بً مٌلی رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔيسٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُُ ِي َس ْر ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ُخب َ ِي ٔب بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ َح ِٔ ٔؽ بِ ًٔ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ َد ٔم ًِ ا ِل َن ِشحٔسٔ
بِ ًٔ ا ِل ُن ٌَلَّی َٗا َل َٗا َل یٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ََل أ ُ ًَ ِّل ُن َ
ْقآ ٌٔ َٗ ِب َل أَ ٌِ أَ ِ ُ
ک أَ ًِوَ َه ُس َورة ٕفٔی ا ِل ُ ِ
َٗال ٓ ََذ َصب ال َّي ٔيي ػلَّی اهَّللُ ًَلَيطٔ وس َّله لٔي ِ َ
ْقآ ٌُ
َ ُّ َ
َ
ِ َ َ َ َ ُ
ُخ َد َٓأذ َ ِ
َِکتُ ُط َٓ َ٘ا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔي َن َوه ٔ َی ال َّش ِب ٍُ ا ِل َن َثانٔی َوا ِل ُ ِ
ا ِل ٌَؤي ُه َّال ٔذی أُوت ٔي ُتطُ
اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،بیبحنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبدیعسنبمغلیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمرفامایںیمدجسمےسابرہک ےنلےسےلہپرقآؿرکمییکمیظعرتنیوسرتہناھکسؤں؟رفامےت
ںیہہکبجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمےسک ےنلےگلوتںیمےنایدداہینرکادی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای(اَل ْحَمْ ُذلِلَِّ
لَ
اْل ِمن َن)یہیعبساثمینافررقآؿمیظعےہوجاطعوہا۔
ب َْأ
َر ِّ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،بیبحنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبدیعسنبمغلیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 667

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوسلنہ ،طٌبہٗ ،تازہً ،باض جظیم ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یم ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی
ض ا ِل ُحظَ ٔ ِّ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ک
ُرف َل ُط َت َبا َر َک َّال ٔذی ب ٔ َي ٔسظ ٔا ِل ُن ِل ُ
ْقآ ٌٔ ثَ ََلث ُ َ
وٌ آ َی ّة َطٔ ٌََ ِت ل ٔ َؼاح ٔب ٔ َضا َحًي ُ ٔ َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ُس َور ّة فٔی ا ِل ُ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبہملس ،ہبعش ،اتقدہ ،ابعس یمشج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایرقآؿ رکمیںیماکی وسرتسیت آوتیںیکےہ۔اسےن اےنپ ڑپےنھفاےل(افرھجمسرکلمعرکےنفاےل)
الق ِ َ ل ْ
یکافسرشیکیتحہکاسیکششخبرکدییئگ۔ َِّ َأر َ َ
ک۔۔۔
کِّ َ
ب ِـِا مُ ْل ُ
َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبہملس،ہبعش،اتقدہ،ابعسیمشج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 668

راوی  :ابوبرک ،خالسبً مدلس ،سلنياٌ بً بَلل ،سہيل ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َم ِد َل ٕس َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ب ٔ ََل ٕل َح َّسثَىٔي ُس َض ِي ْل ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َّ
َّ
ْقآ ٌٔ
اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ُٗ ِل ص َُو اهَّللُ أَ َح ْس َت ٌِ ٔس ُل ثُلُ َث ا ِل ُ ِ
اوبرکب،اخدلنبدلخم ،شلمتاأؿ نبالبؽ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ُ
ُ)اہتیئرقآؿےکرباربےہ۔
ها ُ
قَُ
ےناراشدرفامای( ْ
لِلَّ َأ َ ٌ
رافی  :اوبرکب،اخدلنبدلخم،شلمتاأؿنبالبؽ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 669

راوی  :حشً بً ًلی ،خَلل ،یزیسبً ہاروٌ ،جزیز بً حازوٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ َحازٔو ٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َد ََّل ُل َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َصا ُر َ
َّ
َّ
ْقآ ٌٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ُٗ ِل ص َُو اهَّللُ أَ َح ْس َت ٌِسٔ ُل ثُلُ َث ا ِل ُ ِ
نسحنبیلع،الخؽ،سیدینباہرفؿ،رجرینباحزؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ُ
ُ)اہتیئرقآؿےکرباربےہ۔
ها ُ
قَُ
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای( ْ
لِلَّ َأ َ ٌ

رافی  :نسحنبیلع،الخؽ،سیدینباہرفؿ،رجرینباحزؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
رقآؿاکوثاب۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 670

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابی ٗيص اوزیً ،نزو بً مينوٌ ،حرضت ابومشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ أَبٔی َٗ ِي ٕص اْلِ َ ِوز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ أَبٔی َم ِش ٌُوز ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

َّ
َّ
ْقآ ٌٔ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه اهَّللُ أَ َح ْس ا ِل َواح ٔ ُس الؼَّ َن ُس َت ٌِ ٔس ُل ثُلُ َث ا ِل ُ ِ

یلع نب دمحم،فعیک ،ایفسؿ ،ایب ،سی افدی ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہللیلص
اُا َّلضمَ ُذاہتیئرقآؿےکرباربےھ۔
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایا ُ
ُ َْ
لِلَّ َأ َ ٌ
ال ِ ُ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایب،سیافدی،رمعفنبومیمؿ،رضحتاوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایدایہلیکتلیضف۔
ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 671

راوی  :يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب ،مِيرہ بً ًبسالزحنًً ،بساهَّلل بً سٌيسبً ابی ہيس ،زیاز بً ابی زیاز ،ابً ًياض ،ابی
بْحیہ ،حرضت ابوالسرزاء

وب بِ ًُ ُح َن ِي ٔس بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسث َ َيا ا ِل ُنِٔي َرةُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی ص ٔ ِي ٕس ًَ ًِ زٔ َیاز ٔبِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ْحیَّ َة ًَ ًِ أَبٔی َّ
ئ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَ ََل أُى َ ِّبئُِ ُٜه ب ٔ َدي ِر ٔأَ ًِ َنالِٔ ُٜه
أَبٔی زٔیَاز ٕ َم ِوی َی ابِ ًٔ ًَيَّا ٕ
الس ِر َزا ٔ
غ ًَ ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ

ئ َّ
رضبُوا
َوأَ ِر َؿاصَا ً ٔ ِي َس َملٔي ِٔ ُٜٜه َوأَ ِر ٌَٓ َٔضا فٔی َز َر َجاتِٔ ُٜه َو َخيِر ٕ َلِ ُٜه ٔم ًِ إ ٔ ًِ َلا ٔ
الذ َص ٔب َوا ِل َورٔ َٔ ٚو ٔم ًِ أَ ٌِ َت ِل َ٘ ِوا ًَ ُس َّو ُِ ٛه َٓ َت ِ ٔ
َک اهَّللٔ و َٗا َل ُم ٌَاذُ بِ ًُ َج َب ٕل َما ًَنٔ َل ا ِمزُ ْؤ بٔ ٌَ َن ٕل أَى ِ َطی
رضبُوا أَ ًِ َيا َِٗ ُٜه َٗالُوا َو َما ذ َ
أَ ًِ َيا َٗ ُض ِه َو َي ِ ٔ
َاک یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ذ ٔ ِ ُ

َک اهَّللٔ
اب اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل ٔم ًِ ذ ٔ ِ ٔ
َل ُط ٔم ًِ ًَ َذ ٔ

وقعیب نب دیمحنب اکبس ،ریغمہ نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب دیعسنب ایب دنہ ،زاید نب ایب زاید ،انب ایعس ،ایب رحبہی ،رضحت
اوبادلرداءےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایایکںیمںیہمتاہمترابسےسرتہبلمعہنئاتؤںوجاہمترے
اامعؽںیمبسےسزایدہاہمترےامکلیکراضاکاب ثوہافربسےسزایدہاہمترےدراجتدنلبرکےنفاالےہافراہمترےےئل
وساناچدنیرخچ(دصہق)رکےنےسیھبرتہبےہافراسےسیھبرتہبےہہکمتدنمشاکاسانمرکفوتایکسرگدںیناڑاؤافرفہاہمتری
رگدںیناڑاںیئ(افرںیہمتدیہشرکںی)۔احصہبریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!ااسیلمعوکاسنےہ؟آپیلص
اہللہیلع فآہلفملسےنرفامایاہللیکایدافراعمذنب لبےنرفامایہکااسنؿوکیئااسیلمعںیہنرکاتوجایدایہلےسیھبزایدہذعابایہل
ےساجنتاکاب ثوہ۔
رافی  :وقعیب نب دیمحنب اکبس ،ریغمہ نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب دیعسنب ایب دنہ ،زاید نب ایب زاید ،انب ایعس ،ایب رحبہی،
رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 672

یحٌي بً آزوً ،نار بً زری ،ٙابی اسح ،ٙاَغابی مشله ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،
اور حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ آ َز َو ًَ ًِ ًَ َّنارٔ بِ ًٔ ُر َزیِ ٕ ًِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙاْلِ َ َ ِّ
َغ أَبٔی ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

وٌ اهَّللَ ٓ ٔيطٔ إ ٔ ََّل َح َّٔ ِت ُض ِه
َک َ
َوأَبٔی َسٌٔي ٕس َي ِظ َض َسا ٌٔ بٔطٔ ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما َجل ََص َٗ ِو ْو َم ِحل ٔ ّشا َی ِذ ُ ُ
ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة َو َت َِ َّظ ِت ُض ِه ال َّز ِح َن ُة َو َت َيزَّل َِت ًَل َِيض ٔ ِه َّ
ََکص ُِه اهَّللُ ٓ َٔين ًِ ً ٔ ِي َس ُظ
الشٜٔي َي ُة َوذ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب آدؾ ،امعر نب زرقی ،ایب ااحسؼ  ،ارغایب ملسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس
ریضاہللاعتٰیلہنعدفونںوگایہدےتیںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنا راشدرفامایوجوقؾیھبیسکسلجمںیمایدایہلںیموغشمؽ
وہ۔رفےتشاےسریھگےتیلںیہر تماںیہنڈاھپنیتیلےہافراؿرپہنیکس(یلستافرامطتینبلق)ارتیتےہافراہللےنپاپسفاےل
(رقمب)رفوتشںںیمااکنذترکہرفامےتںیہ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،ییحی نب آدؾ ،امعر نب زرقی ،ایب ا،قح ،ارغایب ملسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت
اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 673

راوی  :ابوبرک ،محنس بً مؼٌب ،اوزاعی ،اسناًيل بً ًبيساهَّلل ،او زرزاء ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم ِؼ ٌَبٕ ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ أ ُ ِّو َّ
ئ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
الس ِر َزا ٔ

َّ
َّ
ََکن ٔی َو َت َ َّ
ْح َِ ٛت بٔی َط َٔ َتا ُظ
ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل َي ُ٘و ُل أَىَا َم ٍَ ًَ ِبسٔی إٔذَا ص َُو ذ َ َ
اوبرکب ،دمحم نب بعصم ،افزایع ،اامسلیع نبدیبع اہلل ،اؾ درداء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل رفامات ےہ ںیم اےنپ دنبہ ےک اسھت یہ وہات وہں بج فہ ےھجم اید رکےت افر ریمے (انؾ ای
ااکحؾ)ےئلیکاےکسوہٹنرحتکرکںی۔
رافی  :اوبرکب،دمحمنببعصم،افزایع،اامسلیعنبدیبعاہلل،اؾدرداء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 674

راوی  :ابوبرک ،زیس بً حباب ،مٌاویہ بً ػالحً ،نزو بً ٗيص ٛيسی ،حرضت ًبساهَّلل بً برس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ َٗ ِي ٕص ا ِل ِٔ ٜيس ُّٔی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ بُ ِرسٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
َ َ
شائ ٔ ٍَ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َٗ ِس َٛث ُ َر ِت ًَل َ َّی َٓأَىِبٔئِىٔي ٔم ِي َضا بٔظَ ِي ٕئ أَ َتظَ ب َُّث بٔطٔ
رعاب ٔ ًّيا َٗا َل ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َ َ
أ ٌَّ أ ِ َ
َک اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل
َٗا َل َلَ َیزَا ُل ل ٔ َشاى َُک َرك ِ ّبا ٔم ًِ ذ ٔ ِ ٔ
اوبرکب،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،رمعفنب،سیدنکی ،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیداہییت
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رعض ایک االسؾ ےک اقدعے (اامعؽ ریخ) ریمے ےئل وت تہب زایدہ وہےئگ
ںیہ۔آپاؿںیمےسوکیئایسیزیچےھجمئاتدےئجیہکںیمااکساامتہؾفازتلاؾرکولں۔رفامایاہمتریزابؿلسلسمایدایہلےسرترےہ۔
رافی  :اوبرکب،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،رمعفنب،سیدنکی،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 675

راوی  :ابوبرک ،حشين بً ًلی  ،حنزہ زیات ،ابی اسح ،ٙاَغ ،ابی مشله ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ اور ابوسٌيس
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ َح ِنزَ َة الزَّیَّا ٔ
ت ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙاْلِ َ َ ِّ
َغ أَب ٔی ُم ِشل ٔ ٕه أَى َّ ُط َطض ٔ َس ًَل َی أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َوأَبٔی َسٌٔي ٕس أَى َّ ُض َنا َطض ٔ َسا ًَل َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َٗا َل ا ِل ٌَ ِب ُس ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َواهَّللُ أَ ِٛبَرُ َٗا َل َي ُ٘و ُل اهَّللُ
ًَزَّ َو َج َّل َػ َس َِ ًَ ٚبسٔی ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل أَىَا َوأَىَا أَ ِٛبَرُ َوإٔذَا َٗا َل ا ِل ٌَ ِب ُس َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ َٗا َل َػ َس َِ ًَ ٚبسٔی ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل أَىَا َو ِحسٔی
ک َو َل ُط
یک یٔی َوإ ٔ َذا َٗا َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َلطُ ا ِل ُن ِل ُ
یک َل ُط َٗا َل َػ َس َِ ًَ ٚبسٔی ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل أَىَا َو ََل َ ٔ
َوإٔذَا َٗا َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ ََل َ ٔ
ش َ
ش َ
ک َوی ٔ َی ا ِل َح ِن ُس َوإٔذَا َٗا َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َو ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاهَّللٔ َٗا َل َػ َس َٚ
ا ِل َح ِن ُس َٗا َل َػ َس َِ ًَ ٚبسٔی ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل أَىَا یٔی ا ِل ُن ِل ُ

َّ
َّ
رف َما َٗا َل
َغ َط ِيئّا ل َِه أَٓ َِض ِن ُط َٗا َل َٓ ُ٘ل ُِت ْٔلَبٔی َج ٌِ َ ٕ
ًَ ِبسٔی ََل إ ٔ َل َط إَٔل أَىَا َو ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إَٔل بٔی َٗا َل أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙث ُ َّه َٗا َل اْلِ َ َ ُّ
َٓ َ٘ا َل َم ًِ ُر ٔز َٗ ُضًَّ ً ٔ ِي َس َم ِوتٔطٔ ل َِه َت َن َّش ُط ال َّيا ُر
اوبرکب ،نیسح نب یلع  ،زمحہ زایت ،ایب ااحسؼ  ،ارغ ،ایب ملسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
کُوتاہللاعتیلرفاماتےہ
لِلَّ َأ ْ َ َ
لِلَّ َفا ُ
دفونںاہشدتدےتیںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجدنبہاتہکےہ َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
ُـُوتاراشد
ےہ۔ل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
ریمےدنبےےنچساہک۔ریمےالعفہوکیئدوبعدںیہنافرںیمبسےسسباوہںافربجدنبہاتہک َ أ
لِلَّ َف ْ َ
ِيلَ ُة وت اراشدوہاتےہ
وہاتےہریمےدنبےےن چساہک۔اہنتریمےالعفہوکیئ دوبعدںیہنافربج دنبہاتہک ےہ َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
لِلَّ َ ألرَش َ

ریمےدنبے ےنچساہک۔ ریمے العفہ وکیئ دوبعد ںیہن افر ریماوکیئرشکی ںیہنافر بج دنبہاتہکےہ۔ َ أل ِإلَة ِإ َّ أل ا ُ ل ْ
ک َفلَ ُة
َ
لِلَّلَ ُةا مُ ْل ُ
لْ
ا حَمْ ُذوتاراشدوہاتےہریمےدنبےےنچساہک۔ریمےالعفہوکیئدوبعدںیہن۔ریمےےئلیہےہاشیہافرریمےےئلیہںیہامتؾ
َ
َ َؽ َف َ أل َُّ َة ِإ َّ أل ِ أنلِلَِّ وت اراشد وہات ےہ ریمے دنبہ ےن چس اہک۔ ریمے
(وخایبں افر رعتںیفی) افر بج دنبہ اتہک ےہ َ أل ِإلَ َة ِإ ّ أل الِلَُّ َف َ أل َ ْ
العفہوکیئدوبعدںیہنافرانگوہںوفیلکتںےسانچبافرکیناامعؽیکوقتھجمیہےساحلصوہیتکسےہ۔رافیاوبااحسؼےتہکںیہہک

ریمے ااتسذ اوبرفعج ےن اےکس دعب ھچک اہک وج ںیم ھجمس ہن اکس وت ںیم ےن اوبرفعج ےس وپاھچ ہک ایک اہک؟ رفامای ےسج ومت ےک فتق ہی
املکتبیصنوہاجںیئ؟اےسانردفزخںیہنوھچےئیگ۔
رافی  :اوبرکب،نیسحنبیلع،زمحہزایت،ایبا،قح،ارغ ،ایبملسم،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعافراوبدیعسریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 676

یحٌي بً كلحہ ،حرضت
راوی  :ہاروٌ بً اسح ٙہنسانی ،محنس بً ًبسالوہاب ،مشٌز ،اسناًيل بً ابی خالس ،طٌييٰ ،
سٌسالنزیہ

اب ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ إ ٔ ِسنٌٔي َل بِ ًٔ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي
َح َّسثَ َيا َص ُ
ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َض ِن َسان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َو َّص ٔ
َ
ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ كَ ِل َح َة ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ ُس ٌِ َسی ا ِل ُن ِّزیَّةٔ َٗال َِت َمزَّ ًُ َنزُ ب ٔ َل ِل َح َة َب ٌِ َس َوَٓاة ٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َما

ک َٗا َل ََل َو َلَ ًِٔ ٜسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إنِّٔی َْلَ ًِ َل ُه کَل ٔ َن ّة َلَ
ک إ ٔ ِم َزةُ ابِ ًٔ ًَ ِّن َ
َک َٛئٔي ّبا أَ َسائ َ ِت َ
ل َ
َي ُ٘ولُ َضا أَ َح ْس ً ٔ ِي َس َم ِوتٔطٔ إ ٔ ََّل کَاى َ ِت ى ُّورا ل ٔ َؼ ٔحي َٔتٔطٔ َوإ ٔ ٌَّ َج َش َس ُظ َو ُرو َحطُ ل ََيحٔ َسا ٌٔ ل ََضا َر ِو ّحا ً ٔ ِي َس ا ِل َن ِو ٔ
ت َٓل َِه أَ ِسأ َ ِل ُط َحًَّي تُ ُوف ِّ َی
َٗا َل أَىَا أَ ًِل َُن َضا ه ٔ َی َّالًٔي أَ َرا َز ًَ َّن ُط ًَل َِي َضا َول َِو ًَل ٔ َه أَ ٌَّ َط ِيئّا أَى ِ َطی َل ُط ٔم ِي َضا َْلَ َم َز ُظ
اہرفؿ نب ااحسؼ ہاین ،دمحم نب دبعاولاہب ،ع ،ر ،اامسلیع نب ایب اخدل ،یبعشٰ ،ییحی نب ہحلط ،رضحت دعسارملہی رفامیت ںیہ ہک روسؽ
ا ہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک ااقتنؽ ےک دعبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنعہحلط ریض اہللاعتٰیلہنع ےکاپس ےس زگرے وت رفامای ںیہمت ایک
وہاردیجنہویکںوہ؟ایکںیہمتاےنپاچچزاداھبیئیکاامرتایھچںیہنیتگل؟وجابدایہیابتںیہنےہہکلبںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انسےھجم اکی ہملک ولعمؾ ےہ وج یھب ومت ےک فتق فہ ہملک ےہک اگ فہ ہملک اس ےک انہم اامعؽ وک رفنش رک

دے اگافرومت ےکفتق ایکسہملک وکوخوبش(افرایکسفہجےسراتح)اس ےکمسج افررفحدفونں وکوسحمسوہیگ رھپںیمآپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس فہ ہملکدرایتف ہن رک اکسہک آپ اسداین ےس رشتفی ےل ےئگ۔رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ےھجمفہ
ہملکولعمؾےہفہہملکفیہےہ وجآپےناےنپاچچےس(ولہکاان)اچاہاھتافرارگآپوک ولعمؾوہاتہکوکیئزیچ اسہملک ےسزایدہآپ
ےکاچچےکےئلاب ثاجنتےہوتاےکناسےنمفہرھکدےتی۔
رافی  :اہرفؿنبا،قحہاین،دمحمنبدبعاولاہب،ع ،ر،اامسلیعنبایباخدل،یبعشٰ،ییحینبہحلط،رضحتدعسارملہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 677

راوی ً :بسالحنيسبً بياٌ واسلي ،خالسبً ًبساهَّلل  ،یوىص ،حنيسبً ہَللٍ ،ؼاٌ بً کاہلً ،بسالزحنً بً سنزہ،
حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًُ بَ َيا ٌٕ ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ ُح َن ِي ٔس بِ ًٔ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ صٔؼَّ َ
وت
ا ِلکَاصٔ ٔل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َس ُن َز َة ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ َنٔ ِٕص َت ُن ُ
َّ
َرف اهَّللُ ل ََضا
َت ِظ َض ُس أَ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َوأَنِّی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِز ٔج ٍُ ذَل ٔ َ
ک إیٔ َی َٗ ِل ٔب ُموٗ ٔ ًٕ إَٔل ُ َ َ

دبعابدیمحنبایبؿفایطس ،اخدلنبدبعاہلل  ،ویسن،دیمحنب الہؽ ،هضاأؿ نباکلہ،دبعارلنمح نبرمسہ،رضحتاعمذ نب  لب ریض
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج سفن وک یھب ومت اس احؽ ںیم آےئ ہک فہ اس
ابتیکاہشدتد۔اتوہہکاہللےکالعفہوکیئدوبعدںیہنافرںیماہللاکروسؽوہں(یلصاہللہیلعفآہلفملس)افرہیوگایہدؽےکنیقی
ےسوہوتاہللیکسششخبرفامدںیےگ۔
رافی  :دبعابدیمحنب ایبؿ فایطس ،اخدلنب دبعاہلل  ،ویسن ،دیمحنب الہؽ ،هضاأؿ نب اکلہ ،دبعارلنمح نب رمسہ ،رضحت اعمذ نب

 لبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 678

راوی  :ابزاہيه بً ميذرحزامی ،زَکیابً ميوور ،محنسبً ً٘بہ ،حرضت او ہانی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیَّا بِ ًُ َم ِيوُو ٕر َح َّسثَىٔي ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة ًَ ًِ أ ُ ِّو َصاى ٔ ٕئ َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َز َ ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ ََل َي ِشب ٔ ُ٘ َضا ًَ َن ْل َو ََل َتتِرُ ُک َذى ِ ّبا
اربامیہ نب ،رذرزحایم ،زرکاینب وظنمر ،دمحمنب ہبقع ،رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
لِلَّےسوکیئلمعسبھںیہناتکسافرہییسکانگہوک(ابیق)ںیہنرےنہد۔ات۔
فملسےناراشدرفامای َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
رافی  :اربامیہنب،رذرزحایم،زرکاینبوظنمر،دمحمنبہبقع،رضحتاؾاہینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 679

راوی  :ابوبرک ،زیس بً حباب  ،مالک بً اىص ،ابوبرک ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص أَ ِخب َ َرنٔی ُس َ ٌّیم َم ِوی َی أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
ک َو َل ُط ا ِل َح ِن ُس
ک َل ُط َلطُ ا ِل ُن ِل ُ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٗا َل فٔی َی ِوو ٕ ٔمائ َ َة َم َّزة ٕ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
شی َ

رحزّ ا ٔم ًِ
ْش رٔ َٗ ٕ
اٌ َل ُط ًَ ِس ُل ًَ ِ ٔ
َوص َُو ًَل َی کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز ک َ َ
اب َو ُٛت َٔب ِت َل ُط ٔمائ َ ُة َح َش َي ٕة َو ُمه ٔ َی ًَ ِي ُط ٔمائ َ ُة َس ِّي َئ ٕة َو َُ ًَّٛل ُط ٔ ِ
َّ
الظ ِي َلا ٌٔ َسائ َٔز یَ ِو ٔمطٔ إیٔ َی َّ
الل ِي ٔل َول َِه َیأ ِ ٔ
ت أَ َح ْس بٔأَٓ َِـ َل ٔم َّنا أَتَی بٔطٔ إ ٔ ََّل َم ًِ َٗا َل أَ ِٛث َ َر
اوبرکب ،زدی نب ةح ب  ،امکل نب اسن ،اوبرکب ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
َ ُ َ ے
لْ
لْ
ش َِ ٌت ےہک اےس دس الغؾ آزاد
ک َفلَ ُة ا حَمْ ُذ َف ُ َ
فآہل فملس ےن رفامای وج دؿ ںیم وس ابرَا ِإلَ َة ِإ َّ أل ا ُ
ک ٍْ
ه َع ّ ِ
لِلَّ َف ْ َ
ُـُ َ أل رَش َ
ِي لَ ُة لَ ُة ا مُ ْل ُ
رکےن یک ربارب وثاب ےلم اگ افر اس ےک ےئل وسایکینں یھکلاجںیئ یگ افر اےکس وس انگہ اٹمدےیئ اجںیئ ےگ افر ہی املکت اس ےک ےئل
امتؾدؿراتکتناطیؿےسافحتظاکذرہعیےتنبںیہافروکیئیھباسےسرتہبلمعںیہنرکاتاالہیہکوکیئصخشہیاملکتوسےس
یھبزایدہرمہبتےہک۔
رافی  :اوبرکب،زدینبةحب،امکلنباسن،اوبرکب،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
ایدایہلیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 680

ليلیً ،ليہ ًوفی حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،برک بً ًبسالزحنًٰ ،
ًيسي مدتاری ،محنس ابی ٰ
تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا بَ ِ ُ
ا ِل ٌَ ِوف ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َٗا َل فٔی زُبُز ٔ َػ ََلة ٔا ِل َِ َساة َٔلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ ََل

اٌ ََ ٌَ ٛتا َٔ ٚر َٗ َب ٕة ٔم ًِ َو َلسٔ إ ٔ ِس َنٌٔي َل
ک َل ُط َل ُط ا ِل ُن ِل ُ
َٔ
شی َ
ک َو َل ُط ا ِل َح ِن ُس ب ٔ َي ٔسظ ٔا ِل َديِرُ َوص َُو ًَل َی کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز ک َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعاتخمری،دمحمایبٰیلیل ،ہیطوعیفرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبن
لْ
لْ
ه َ َع
(ل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجامنزرجفےکدعبہیاملکتڑپےھ َ أ
ک َفلَ ُةا حَمْ ُذ َف ُ َ
لِلَّ َف ْ َ
ُـُ َ ألرَش َ
ِيلَ َُةلَ ُةا مُ ْل ُ
ُ َ ے
شَ ٌِت)ایسرضحتاامسلیعیکافالدںیمےساکیالغؾآزادرکےناکوثابےلماگ۔
ک ٍْ
ِّ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعاتخمری،دمحمایبٰیلیل ،ہیطوعیفرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکدمحفانثءرکےنفاولںیکتلیضف۔
ابب  :آداباکایبؿ
اہللیکدمحفانثءرکےنفاولںیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 681

موسي بً ابزاہيه بً ٛثير بً بظير بً ٓاٛہ ،كلحہ بً َاض بً ًه جابز ،حرضت
راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقیٰ ،
جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
وسي بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ َب ٔظير ٔبِ ًٔ ا ِلَٔأٛطٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت كَ ِل َح َة
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َ

ل
َا ٕ
غ ابِ ًَ ًَ ِّه َجابٔز ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َجاب ٔ َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل أَٓ َِـ ُ
بِ ًَ ٔ َ
ِّ
ئ ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل
الس ًَا ٔ
الذ ِ ٔ
َک ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َوأَٓ َِـ ُ
ل ُّ
دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،ومٰیس نب اربامیہ نب ریثک نب ریشب نب افہک ،ہحلط نب رخاس نب اج اجرب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض
لِلَّ ےہ
اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس الضف رتنی ذرک َ أل ِإلَ َة َِإ َّ أل ا ُ
لْ
افرالضفرتنیداعا حَمْ ُذلِلَِّےہ۔

رافی  :دبع ارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،ومٰیس نب اربامیہ نب ریثک نب ریشب نب افہک ،ہحلط نب رخاس نب اج اجرب ،رضحت اجرب نب
دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللیکدمحفانثءرکےنفاولںیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 682

راوی  :ابزاہيه ميذرحزامی ،ػسٗہ بً بظيرٗ ،سامہ بً ابزاہيه جنهی ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّسث َ َيا َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َب ٔظير ٕ َم ِوی َی ا ِل ٌُ َنزٔیِّي َن َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ٗ َُسا َم َة بِ ًَ إٔبِ َزاص َٔيه ا ِل ُح َنه ٔ َّی
رفا ٌٔ َٗا َل َٓ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ
ٕ إیٔ َی ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
یُ َح ِّس ُث أَىَّطُ ک َ َ
اٌ یَ ِد َتل ٔ ُ
اب َوص َُو ُ ََُل ْو َو ًَل َِيطٔ ثَ ِوبَا ٌٔ ُم ٌَ ِؼ َ َ

َک ا ِل َح ِن ُس ََ ٛنا َی ِي َبغٔی ل ٔ َح ََل ٔل
ًُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َح َّسثَ ُض ِه أَ ٌَّ ًَ ِب ّسا ٔم ًِ ً َٔباز ٔ اهَّللٔ َٗا َل یَا َر ِّب ل َ
ٕ یَِٜت ُ َباى ٔ َضا ٓ ََؼٌ َٔسا إیٔ َی َّ
ئ َو َٗ َاَل یَا َربَّ َيا إ ٔ ٌَّ ًَ ِب َس َک َٗ ِس
الش َنا ٔ
ک َول ٔ ٌَو ٔٔيه ُسل َِلاى ٔ َ
َو ِجض ٔ َ
ک ٓ ٌََ َّـل َِت بٔا ِل َن َل َٜي ِ ٔن َٓ َل ِه َی ِسرٔ َیا َِ ٛي َ
ٕ ىَِٜتُبُ َضا َٗا َل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َوص َُو أَ ًِ َل ُه ب ٔ َنا َٗا َل ًَ ِب ُس ُظ َماذَا َٗا َل ًَ ِبسٔی َٗ َاَل یَا َر ِّب إ ٔى َّ ُط َٗا َل یَا
َٗا َل َم َ٘ا َل ّة ََل ى َ ِسرٔی َِ ٛي َ
ک َٓ َ٘ا َل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َل ُض َنا ِاٛت ُ َبا َصا ََ ٛنا َٗا َل ًَ ِبسٔی َحًَّي َی ِل َ٘انٔی
ک َو ًَو ٔٔيه ُسل َِلاى ٔ َ
َک ا ِل َح ِن ُس ََ ٛنا یَ ِي َبغٔی ل ٔ َح ََل ٔل َو ِجض ٔ َ
َر ِّب ل َ

َٓأ َ ِجز َٔی ُط ب ٔ َضا

اربامیہ،رذرزحایم،دصہقنبریشب،دقاہمنباربامیہیحمج،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل یلص
َ لْح َ َبن َْنغ ِل َ چ ل ِ
ک َف َع َػ ِب ِم ُ َْ
أي اےاہلل!آپ
َلا َمْ ُذ َ أ
لُس َِ
ب َ
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکیاہللےکدنبےےناہک َ أن َر ِّ
َک ِ ی جَل ِأؽ َف ْھ ِ َ
یہےکےئلامتؾرعتںیفی۔وجآپشبرگذاتافرمیظعتنطلسےکاشایؿاشؿےہوترفوتشں(رکاًاماکنیبت)وکدوشاریوہیئافر
اںیہن ھجمس ہن آای ہک ااکس وثاب ےسیک ںیھکل۔ انچہچن دفونں آامسؿ یک رطػ ڑچےھ افر رعض ایک اے امہرے رپفرداگر ! آپ ےک
دنبے ےن اکی ابت یہک ےہ ںیمہ ھجمس ںیہن آای ہک اس اک وثاب ےسیک ںیھکل ؟ اہلل زعفلج ابفوجدہکی اےنپ دنبہ یک اس ابت ےس

َ لْحَم َ َبن َْن ِغ ِلج َ ْچھ ِ لِع ِب
ک َف َػ ِم
َک ی َل ِ َ
َلا ْ ُذ َ أ
ب َ
فافقےہوپاھچاوہنں ےن ایکاہک؟اوہنں ےن رعضایک ہک اےرپفداگر !اس ےن اہک َ أن َر ِّ
أؽ َف َ

يوتاہللزعفلجےناؿدفونںرفوتشںےسرفامایہکریمےدنبےاکیہیہملکھکلدف۔بجفہےھجمےلماگوتںیموخداساکاس
ُ َْ أ
لُس ِ َ
وکارجدفںاگ۔
رافی  :اربامیہ،رذرزحایم،دصہقنبریشب،دقاہمنباربامیہیحمج،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللیکدمحفانثءرکےنفاولںیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 683

یحٌي بً آزو ،ارسائيل ،ابی اسحً ،ٙبسالحبار بً حرضت وائل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :لی بً محنسٰ ،

ل ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس ا ِل َحبَّارٔ بِ ًٔ َوائ ٕٔل ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل
رسائ ٔي ُ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ آ َز َو َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
َػ َّل ِي ُت َم ٍَ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َح ِن ّسا َٛثٔي ّرا كَ ِّي ّبا ُم َب َارکّا ٓ ٔيطٔ َٓ َل َّنا َػلَّی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ
اب َّ
ئ ٓ ََنا
الش َنا ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ذَا َّال ٔذی َٗا َل َص َذا َٗا َل ال َّز ُج ُ
ل أَىَا َو َما أَ َر ِز ُت إ ٔ ََّل ا ِل َدي ِ َر َٓ َ٘ا َل َل َ٘ ِس ُٓتٔ َح ِت ل ََضا أَبِ َو ُ

غ
وٌ ا ِل ٌَزِ ٔ
ى َ ِض َي َض َضا َط ِي ْئ زُ َ
یلعنبدمحمٰ،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،ایبااحسؼ،دبعاابجلرنبرضحتفالئریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلع
لْ
فآہلفملسشیکھتامنزادایک۔اکیرمدےناہک۔ا حَمْ َُذلِلَِّ َ ًْ
م َأر ً أکفِت ِةبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزادارکےکچ
َحا َ ِکًا َط ِّن ًتاأ َُ
وترفامایہیدمحسکےنیک؟اسرمدےنرعضایکںیمےنافرریماریخافرالھبیئاکیہارادہاھت۔رفامایاس(ہملک)دمحےکےئلآامسؿےک
درفازےوھکؽدےیئےئگافررعشےسےچینوکیئزیجیھباےسرفکہنیکس۔
رافی  :یلعنبدمحمٰ،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،ایبا،قح،دبعاابجلرنبرضحتفالئریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :آداباکایبؿ
اہللیکدمحفانثءرکےنفاولںیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 684

راوی  :ہظاو بً خالسازر ،ٚمزواٌ ،وليس بً مشله ،زہير بً ًبساهَّلل بً محنس ،ميؼور بً ًبسالزحنً  ،ػٔيہ بً ىبت
طيبہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ُز َصيِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َم ِي ُؼورٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِز َر ُ ٚأَبُو َم ِز َو َ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َرأَی َما یُ ٔح ُّب َٗا َل
ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
َ
رک ُظ َٗا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل ًَل َی کُلِّ َحا ٕل
ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذی بٔي ٔ ٌِ َنتٔطٔ َتت ُّٔه الؼَّ ال ٔ َح ُ
ات َوإٔذَا َرأی َما یَ ِ َ

اشہؾ نب اخدل ازرؼ ،رمفاؿ ،فدیل نب ملسم ،زریہ نب دبعاہلل نب دمحم ،وصنمر نب دبعارلنمح  ،ہیفص نب ب ہبیش ،اؾ اوملنینم دیسہ
اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رفامیت ںیہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس بج وکیئ دنسپدیہزیچ (ای ابت) دےتھکی وت اراشد
لْ
ح
الق ِننِغْم ِت ِة َ
َ
ِ
تافربجاندنسپدیہزیچدےتھکیوترفامےتالْحَمْ ُذلِلَِّ َ َع ّ ُِ
ِ
َ
ُ
ل
َ
ّ
َ
م
ِ
َ
ک َج ٍأؽ۔
أ
أِل
ا
ض
ا
ت
لِل
ِ
ّ
ذ
ّ
رفامےتا ْ ُ
ّ ُ
َ
رافی  :اشہؾ نب اخدلازرؼ ،رمفاؿ ،فدیل نب ملسم ،زریہ نب دبعاہلل نب دمحم ،وصنمر نب دبعارلنمح  ،ہیفص نب ب ہبیش ،اؾ
اوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللیکدمحفانثءرکےنفاولںیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 685

موسي بً ًبيسہ ،محنسبً ثابت ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍٰ ،

وسي بِ ًٔ ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُم َ

ک ٔم ًِ َحا ٔل أَصِ ٔل ال َّيارٔ
اٌ َي ُ٘و ُل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل ًَل َی کُلِّ َحا ٕل َر ِّب أًَُوذُ ب ٔ َ
َو َس َّل َه ک َ َ

یلع نب دمحم ،فعیک ،ومٰیس نب دیبعہ ،دمحمنب اثتب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای اَلْحَمذ لِلَِّ َ َ
ُ
َ
ُ
ُ
ال ِر رہ احؽ ںیم اہلل یہ ےک ےئل رعتفی (افر رکش) ےہ۔
ي نِمْ َج ِأؽ َأ ْه ِل َّ أ
ذ
ع
أ
ب
ر
أؽ
ج
ک
ع
ٍ
ُْ
ِ
ّ
َِ
َ َ ِّ
اےریمےرپفرداگر!ںیمالہدفزخیکاحتلےسآپیکانپہاماتگنوہں۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ومٰیسنبدیبعہ،دمحمنباثتب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللیکدمحفانثءرکےنفاولںیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 686

راوی  :حشً بً ًلی خَلل ،ابوًاػه ،طبيب بً بظير ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
يب بِ ًٔ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َد ََّل ُل َح َّسث َ َيا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ َطب ٔ ٔ

اٌ ا َّل ٔذی أَ ًِ َلا ُظ أَٓ َِـ َل ٔم َّنا أَ َخ َذ
َو َس َّل َه َما أَ ِن ٌَ َه اهَّللُ ًَل َی ًَ ِب ٕس ن ٌِٔ َن ّة َٓ َ٘ا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل إ ٔ ََّل ک َ َ

نسح نب یلع الخؽ ،اوباعمص ،بیبش نب ریشب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
لْ
رفامایاہللاعتیلیسکدنبہرپتمعنرفامںیئافرفہتمعنرپاَ حَمْ ُذلِلَِّےہکوتاسدنبہےنوجدایفہرتہبےہاسےسوجاسےنایل۔

رافی  :نسحنبیلعالخؽ،اوباعمص،بیبشنبریشب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبسؿاہللےنہکیکتلیضف۔
ابب  :آداباکایبؿ
احبسؿاہللےنہکیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 687

راوی  :ابوبرکً ،لی بً محنس ،محنسبً ٓـيلً ،نارہ بً ٌٗ٘اَ ،ابی زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ ًَ ًِ أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کَل ٔ َن َتا ٌٔ َخٔٔي َٔ َتا ٌٔ ًَل َی ال ِّل َشا ٌٔ َث٘ٔي َل َتا ٌٔ فٔی ا ِلنٔيزَا ٌٔ َحبٔيب َ َتا ٌٔ إیٔ َی الزَّ ِح َن ًٔ
اٌ اهَّللٔ ا ِل ٌَو ٔٔيه
اٌ اهَّللٔ َوب ٔ َح ِن ٔسظ ٔ ُس ِب َح َ
ُس ِب َح َ
اوبرکب،یلعنبدمحم،دمحمنبلیضف،امعرہنباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
ن
لْع ِب
لِلَّا َػ ِم
لِلَّ َف ِحَمْ ِذ ِـ ُض ْبجَا َأؿا ِ
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدفےملکزابؿرپےکلہرتازفںیماھبریافررنمحےکدنسپدیہںیہ ُض ْبجَا َأؿا ِ
۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدمحم،دمحمنبلیضف،امعرہنباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
احبسؿاہللےنہکیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 688

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌ ،حناز بً سلنہ ،ابوسياًٌ ،ثناٌ بً ابی سوزہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ أَبٔی َس ِو َز َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ٔس َيا ٌٕ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
َّ
َّ
َّ
اسا یٔی َٗا َل أََلَ
َغ ّ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َم َّز بٔطٔ َوص َُو َي ِِز ٔ ُض َ ِ
َغ ّسا َٓ َ٘ا َل یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َما ال ٔذی َت ِِز ٔ ُض ُٗل ُِت ٔ َ

َغا ٕ
ض َخيِر ٕل َ
أَ ُز ُّل َ
اٌ اهَّللٔ َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َو ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َواهَّللُ أَ ِٛب َرُ
َک ٔم ًِ َص َذا َٗا َل بَل َی یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ُٗ ِل ُس ِب َح َ
ک ًَل َی ٔ َ
َک بٔکُلِّ َواح َٔسة ٕ َط َح َز ْة فٔی ا ِل َح َّيةٔ
ُي ِِ َز ِض ل َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،اوبانسؿ ،امثعؿ نب ایب وسدہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ

درتخ اگل رےہ ےھت۔ رقبی ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زگر وہا وت رفامای اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ! ایک وب رےہ وہ؟ ںیم ےن
رعضایکدرتخاگلراہوہں۔رفامایاسےسرتہبدرتخںیہمتہنئاتؤں؟رعضایکرضفر!اےاہللےکروسؽ۔رفامایوہک ُض ْبجَا َأؿا ََِّ
لِل
َفالْحَمْ ُذلِلَِّ َف َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا َُّ
کُ(اؿںیمےس)رہہملکےکدبہلتنجںیماہمترےےئلاکیدرتخےگلاگ۔
لِل َفا ُ
لِلَّ َأ ْ َ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،اوبانسؿ،امثعؿنبایبوسدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
احبسؿاہللےنہکیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،مشٌز ،محنسبً ًبسالزحنً  ،ابی رطسیً ،ابً ًباض ،حرضت جویزیہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یً ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َيا ٔم ِش ٌَ ْز َح َّسثَىٔي ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔی رٔ ِط ٔس َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ض ًَ ًِ ُج َویِز ٔ َی َة َٗال َِت َمزَّ ب ٔ َضا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح ٔي َن َػلَّی ا ِل َِ َسا َة أَ ِو َب ٌِ َس َما َػلَّی ا ِل َِ َسا َة َوه ٔ َی
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ک َٓ َ٘ا َل َل َ٘ ِس ُٗل ُِت ُم ِي ُذ ٗ ُِن ُت ًَ ِي ٔک أَ ِربَ ٍَ کَل ٔ َنا ٕ
ت ثَ ََل َث
َ َج ٍَ ح ٔي َن ِار َت َٔ ٍَ ال َّي َض ُ
ٕ َوه ٔ َی ََ ٛذل ٔ َ
ار أَ ِو َٗا َل اى ِ َت َؼ َ
َت ِذ ُ ُ
َک اهَّللَ َ َ

َمزَّا ٕ
رع ٔططٔ
اٌ اهَّللٔ ر َٔؿا َن ِٔ ٔشطٔ ُس ِب َح َ
اٌ اهَّللٔ ًَ َس َز َخ ِل٘ٔطٔ ُس ِب َح َ
ت َوه ٔ َی أَ ِٛثَرُ َوأَ ِر َج ُح أَ ِو أَ ِو َز ٌُ ٔم َّنا ُٗلِتٔ ُس ِب َح َ
اٌ اهَّللٔ زٔى َ َة َ ِ
اٌ اهَّللٔ ٔم َسا َز کَل ٔ َناتٔطٔ
ُس ِب َح َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،ع ،ر ،دمحمنب دبعارلنمح  ،ایب ردشنی ،انب ابعس ،رضحت وجریہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسحبصیکامنزےکفتقایحبصیکامنزےکدعباؿےکاپسےسزگرے۔ہیذرکاہللںیموغشمؽںیھت۔
بجدؿڑچھایگایدفرہپوہیئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاسپرشتفیالےئ۔ہیایساحتلںیم(ذرکاہللںیم)وغشمؽںیھت۔
رفامایاہمترےاپسےساجےنےکدعبںیمےنہیاچراملکتنیتابرےہک۔فہاہمترےذرکےسسبھرکافرفزینافراھبریںیہ ُض ْبجَا َأؿ

صَُفْ ُِ ِة ُض ْبجَا َأؿا َِ
لِلَّ َِما َد َکَل ِمَاأبِ ِة۔
ع ِش ِة ُض ْبجَا َأؿا ِ
لِلَّ ِر َ أ
لِلَّ َ َع َد َحل ْ ِق ِة ُض ْبجَا َأؿا ِ
ا ِ
لِلّ ِز َب َة َ ْ

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،ع ،ر،دمحمنبدبعارلنمح،ایبردشنی،انبابعس،رضحتوجریہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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موسي كحاًٌ ،وٌ بً ًبساهَّلل  ،حرضت نٌناٌ بً بظير رضي
موسي بً ابی ٰ
یحٌي بً سٌيسٰ ،
راوی  :ابوبْشبرک بً خلٰٕ ،
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي بِ ًٔ أَبٔی ً َٔيسي َّ
اللحَّا ٌٔ ًَ ًِ ًَ ِو ٌٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُم َ
ْش بَ ِ ُ
وٌ ٔم ًِ َج ََل ٔل اهَّللٔ
َک َ
أَ ِو ًَ ًِ أَخٔيطٔ ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظير ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم َّنا َت ِذ ُ ُ
ِّ
َک بٔ َؼاح ٔب ٔ َضا أَ َما یُحٔ ُّب أَ َح ُس ُِ ٛه أَ ٌِ
ال َّت ِشبٔيحَ َوال َّت ِضلٔي َل َوال َّت ِحنٔ َ
يس یَ ِي ٌَ ٔلٔ ًَِ َح ِو َل ا ِل ٌَزِ ٔ
غ َل ُضًَّ َزو ٔ ٌّی ََ ٛسو ٔ ِّی ال َّي ِح ٔل تُ َذ ُ

ِّ
َک بٔطٔ
َیَ ُٜ
وٌ َل ُط أَ ِو ََل َیزَا َل َل ُط َم ًِ یُ َذ ُ
اوبرشبرکبنبفلخٰ،ییحینبدیعس،ومٰیس نبایبومٰیساحطؿ،وعؿنبدبعاہلل،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ل
َکُہیاملکتاہللےکرعشےک
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجمتاہللیکشبریگاکذرکرکےتوہًالثم ُضبجَا َأؿاہللِاَ حَم ُذہللِاَہللُا َ َ
رگد رکچ اگلےت ںیہ افر دہش یک ویھکمں یک رطح انھبنھبےت ںیہ۔ اےنپ ےنہک فاےل اک ذرک (اہلل یک ابراگہ ںیم) ااکس ذرک رکےت رےہ
(وتاےساچےئہہکاؿاملکترپدفاؾا رایررکے)۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخٰ،ییحینبدیعس،ومٰیسنبایبومٰیساحطؿ،وعؿنبدبعاہلل،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابویحٌي زَکیا بً ميوور ،محنس بً ً٘بہ بً ابی مالک ،او ہانی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابزاہيه بً ميذرحزامی،
ٰ

َکیَّا بِ ًُ َم ِيوُورٕ َح َّسثَىٔي ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ أَبٔی َمال ٔ ٕک ًَ ًِ أ ُ ِّو
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّسثَ َيا أَبُو َی ِحٌَي َز َ ٔ

َصاى ٔ ٕئ َٗال َِت أَ َت ِي ُت إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ُز َّلىٔي ًَل َی ًَ َن ٕل َٓإٔنِّی َٗ ِس َٛب ٔ ِر ُت َو َؿ ٌُٔ ُِت
رس ٕد فٔی
َ ٕ
ض ُم ِل َح ٕه ُم ِ َ
َوبَ ُسى ِ ُت َٓ َ٘ا َل َٛبِّر ٔی اهَّللَ ٔمائ َ َة َم َّزة ٕ َوا ِح َنسٔی اهَّللَ ٔمائ َ َة َم َّزة ٕ َو َس ِّبهٔی اهَّللَ ٔمائ َ َة َم َّزة ٕ َخي ِ ْر ٔم ًِ ٔمائَةٔ َ َ
َسبٔي ٔل اهَّللٔ َو َخي ِ ْر ٔم ًِ ٔمائَةٔ بَ َسى َ ٕة َو َخي ِ ْر ٔم ًِ ٔمائ َ ٔة َر َٗ َب ٕة

اربامیہنب،رذرزحایم،اوبٰییحیزرکاینبوظنمر،دمحمنبہبقعنبایبامکل،اؾاہینریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہک ںیمروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہیئافررعضایکاےاہللےکروسؽ!ےھجموکیئلمعئاتےیئویکہکنںیمرمعردیسہانوتاںافر
ل
کُ اہک رکف افر وس ابر اَ َح َم ُذ ہللِ اہک رکف افر وس ابر
اھبری دبؿ فایل وہیئگ وہں (تقشم فایل ابعدت دوشار وہیئگ ےہ) رفامای وس ابر ا ُ
لِلَّ َأ ْ َ

ُضبجَا َأؿاہللِاہکرکف۔ ہیاہمترےےئلراہایہلںیموسوھگڑےزنیافراگلؾ ےکاسھت د ےن ےسرتہب ںیہافروس افوٹنںےس رتہبںیہ وس

الغؾآزادرکےنےسرتہبںیہ۔
رافی  :اربامیہنب،رذرزحایم،اوبٰییحیزرکاینبوظنمر،دمحمنبہبقعنبایبامکل،اؾاہینریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ابوًنزحٔؽ بً ًنزوً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ ،سلنہ بً ٛہيل ،ہَلل بً يشاٖ ،حرضت سنزة بً جيسب
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو ًُ َن َز َحٔ ُِؽ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ
َي َش ٕ
اٌ
اٖ ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي َس ٕب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَ ِربَ ٍْ أَٓ َِـ ُ
رض َک بٔأَیِّضًَّٔ بَ َسأِ َت ُس ِب َح َ
ل ا ِلک َ ََلو ٔ ََل َي ُ ُّ

اهَّللٔ َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َو ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َواهَّللُ أَ ِٛبَرُ

اوبرمعصفحنبرمعف،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ہملسنبکہتل،الہؽنباسیػ،رضحترمسةنببدنبریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اچر املکت امتؾ اکومں ےس الضف ںیہ وج یھب ےلہپ ہہک ولھچک رحج
لِلُّ َفا َ
لِلِّ َف َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا َ
لِلِّ َفالْحَمْ ُذ َ
ںیہن۔ ُض ْبجَا َأؿا َ
لِلُّ َأ ْ َ َُ
ک
رافی  :اوبرمعصفح نب رمعف ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،ہملس نب کہتل ،الہؽ نب اسیػ ،رضحت رمسة نب بدنب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

احبسؿاہللےنہکیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 693

راوی  :نرص بً ًبسالزحنًً ،بسالزحنً محاربی ،مالک بً اىص  ،سیم ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یم ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ
رص بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل َو َّطا ُئ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص ًَ ًِ ُس َ ٕٓ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
ُرف ِت َل ُط ذُى ُوب ُ ُط َول َِو کَاى َ ِت
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٗا َل ُس ِب َح َ
اٌ اهَّللٔ َوب ٔ َح ِن ٔسظ ٔ ٔمائ َ َة َم َّزة ُٕ ٔ َ

ْح
ٔم ِث َل َزبَ ٔس ا ِل َب ِ ٔ

رصننبدبعارلنمح،دبعارلنمحاحمریب،امکلنباسن،یمس،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽ
َن
لِلِّ َف ِحَمْ ِذـِوسابرےہکاسےکانگہشخبدےیئاجںیئارگدنمسریک اھجگیکامدنن
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوج ُض ْبجَا َأؿا
وہں۔
رافی  :رصننبدبعارلنمح،دبعارلنمحاحمریب،امکلنباسن،یمس،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
احبسؿاہللےنہکیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 694

یحٌي بً ابی ٛثير ،ابی سلنہ بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوالسرزاء رضي اهَّلل
راوی ً :لی بً محنس ،ابومٌاویہً ،نز بً راطسٰ ،
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ َرا ٔط ٕس ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ

أَبٔی َّ
الس ِر َزا ٔ
ئ َٗا َل َٗا َل یٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َِي َ
اٌ اهَّللٔ َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َو ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َواهَّللُ أَ ِٛبَرُ
ک بٔ ُش ِب َح َ
َٓإٔى َّ َضا َي ٌِىٔي َی ِح ُل ِل ًَ ا ِل َد َلایَا َٛنا َت ُح ُّم َّ
الظ َح َزةُ َو َر َٗ َضا
َ
یلعنبدمحم،اوباعمفہی،رمعنبرادشٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہ
لْ
لِلَّ َأ َْ
کُاکاامتہؾایکرکفویکہکنہیانگوہں
لِلَّ َفا ُ
لِلَّ َفا حَمْ ُذلِلَِّ َف َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ُض ْبجَا َأؿا ِ
وکاےسیاھجڑدےتیںیہےسیجدرتخاےنپ(وسےھک)ےتپاھجڑد۔اتےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،رمعنبرادشٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبادلرداءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلےسششخببلطرکان۔
ابب  :آداباکایبؿ
اہللاعتیلےسششخببلطرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 695

راوی ً :لی بً محنس ،ابواسامہ ،محاربی ،مالک بً مِول ،محنس بً سوٗہ ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َوا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ٔم ِِ َو ٕل ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُسو َٗ َة ًَ ًِ ى َآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز
اب ال َّزح ٔي ُه
ِرف یٔی َوتُ ِب ًَل َ َّی إٔى َّ َ
ک أَى ِ َت ال َّت َّو ُ
َٗا َل إ ٔ ٌِ َُّ ٛيا َل َي ٌُ ُّس ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َن ِحل ٔ ٔص َي ُ٘و ُل َر ِّب اُ ٔ ِ

ٔمائ َ َة َم َّزة ٕ

یلع نب دمحم ،اوبااسہم ،احمریب ،امکل نب وغمؽ ،دمحم نب وسہق ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ امشر رکےت
ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سلجم ںیم وس ابر رفامےت رب اعْفِر َِل ف ُن َ َ
ن َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
اب ارلَّ ِِحُ اے ریمے
ال
أ
ي
إ
ع
ّ
ِ
ّ
ّ
َ
َ
ُ
َ ِّ ْ َ ْ
رپفرداگر!ریمیششخبرفامافروتہبوبقؽرفام۔البہبشوتوتہبوبقؽرکےنفاالرہمابؿےہ۔

رافی  :یلعنبدمحم،اوبااسہم،احمریب،امکلنبوغمؽ،دمحمنبوسہق،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللاعتیلےسششخببلطرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 696

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً بْش ،محنس بً ًنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وب إٔل َِيطٔ فٔی ا ِل َي ِوو ٔ ٔمائ َ َة َمزَّة ٕ
رف اهَّللَ َوأَتُ ُ
اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إن ِّٔی َْلَ ِس َت ِِ ٔ ُ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنا راشدرفامایںیماہللےسششخببلطرکاتوہںافروتہبرکات وہںدؿںیموسرمہبت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللاعتیلےسششخببلطرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 697

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،مِيرہ بً ابی رح ،سٌيس بً ابی بززہ بً حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُمِٔي َر َة بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُ ِّ
وسي ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ
ْح ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی ب ُ ِز َز َة بِ ًٔ أَبٔی ُم َ
وب إٔل َِيطٔ فٔی ا ِل َي ِوو ٔ َس ِبٌٔي َن َم َّز ّة
رف اهَّللَ َوأَتُ ُ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إنِّٔی َْلَ ِس َت ِِ ٔ ُ

یلع نب دمحم ،فعیک ،ریغمہ نب ایب رح ،دیعس نب ایبربدہ نب رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایںیماہللےسششخببلطرکاتوہںافروتہبرکاتوہںدؿںیمرتسرمہبت۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ریغمہنبایبرح،دیعسنبایبربدہنبرضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللاعتیلےسششخببلطرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 698

موسي حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :لی بً محنس ،مِيرہ بً ابی رح ،سٌيس بً ابی بززہ بً ابی ٰ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُمِٔي َر َة بِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُ ِّ
وسي ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ
ْح ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی ب ُ ِز َز َة بِ ًٔ أَبٔی ُم َ

غ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙأَبٔی ا ِل ُنِٔي َرة ٔ ًَ ًِ حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َل
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ک لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل أَیِ ًَ أَى ِ َت ٔم ًِ
َک ُت ذَل ٔ َ
اٌ فٔی ل ٔ َشانٔی ذ ََر ْب ًَل َی أَصِلٔی َوک َ َ
کَ َ
اٌ ََل َي ٌِ ُسوصُ ِه إیٔ َی َُي ِرٔص ِٔه ٓ ََذ َ ِ
رف اهَّللَ فٔی ا ِل َي ِوو ٔ َس ِبٌٔي َن َمزَّ ّة
ٔاَل ِستٔ َِِٔارٔ َت ِش َت ِِ ٔ ُ

یلعنبدمحم،ریغمہ نبایب رح،دیعس نبایبربدہ نبایبومٰیس رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاےنپالہ اخہنےسابت
رکےنںیمریمیزابؿےباقوب؟یھنکیلالہاخہنےسسبھرکیسکافریکرطػاجتفزہنرکیت؟یھ(ہکاؿےکفادلنیاییسکافررہتش
دارےکقلعتمھچکدفںاہتبلاؿےکقلعتموکیئتخسہملکزابؿےسلکناجاتاھت)ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذترکہ
ایکوترفامایمتاافغتسرویکںںیہنرکےت۔رفزاہنرتسرمہبتاافغتسرایکرکف۔

رافی  :یلعنبدمحم،ریغمہنبایبرح،دیعسنبایبربدہنبایبومٰیسرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللاعتیلےسششخببلطرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 699

راوی ً :نز بً ًثناٌ بً سٌيسٛ ،ثير بً زیيارحنصي ،محنسبً ًبسالزحنً بً رع ،ٚحرضت ًبساهَّلل بً برس رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

رع ٕٚ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيا ٕر ا ِلحٔ ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا أَبٔی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ٔ ِ

َارا َٛثٔي ّرا
استٔ ِِٔ ّ
َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ بُ ِرسٕ َي ُ٘و ُل َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه كُوبَی ل ٔ َن ًِ َو َج َس فٔی َػ ٔحي َٔتٔطٔ ِ

رمع نب امثعؿ نب دیعس ،ریثک نب دانیریصمح ،دمحمنب دبعارلنمح نب رعؼ ،رضحت دبعاہلل نب رسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوخربخشیےہاسےئلیکوجاےنپانہماامعؽںیمرثکبتاافغتسراپےئ۔
رافی  :رمعنبامثعؿنبدیعس،ریثکنبدانیریصمح،دمحمنبدبعارلنمحنبرعؼ،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللاعتیلےسششخببلطرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 700

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس بً مشله ،حٜه بً مؼٌب ،محنس بً ًلی بً ًبساهَّلل بً ًباض ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل

تٌا ٰیی ًيہ

ض
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ا ِل َح َُ ٜه بِ ًُ ُم ِؼ ٌَبٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َار َج ٌَ َل اهَّللُ َل ُط ٔم ًِ کُلِّ
أَى َّ ُط َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َلز ٔ َو ٔاَل ِستٔ ِِٔ َ
ُخ ّجا َو َر َز َٗ ُط ٔم ًِ َح ِي ُث ََل یَ ِح َت ٔش ُب
َ ّجا َو ٔم ًِ کُلِّ ؿ ٕ
ٔيَ ٙم ِ َ
َص ٕ ٓه َ َ

اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،مکحنببعصم،دمحمنبیلعنبدبعاہللنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
روس ؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجاافغتسروکالزؾرکےلاہللاعتیلرہرپاشیینںیماسےکےئلآاسیندیپارفامدںیےگافر
رہیگنتںیماسےکےئلراہانبدںیےگافراےسایسیہگجےسرزؼاطعرفامےگنیئاہجںےساساکامگؿیھبہنوہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،مکحنببعصم،دمحمنبیلعنبدبعاہللنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
اہللاعتیلےسششخببلطرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 701

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،حنازبً سلنہً ،لی بً زیس ،ابی ًثناٌ ،او النوميين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
وٌ ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِث َن َ
ار َ

اٌ َي ُ٘و ُل َّ
رفوا
الل ُض َّه ا ِج ٌَ ِلىٔي ٔم ًِ َّال ٔذ َ
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
یً إٔذَا أَ ِح َشيُوا ِ
است َِب َ ُ
ْشوا َوإٔذَا أَ َساؤُا ا ِس َت ِِ َ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،امحدنب ہملس ،یلع نب زدی ،ایب امثعؿ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع ںیم رفامای رکےت ےھت اے اہلل! ےھجم اؿ ولوگں ںیم ےس انبدےئجی وج یکین رک ےک وخش

وہےتںیہافرربایئرسزدوہاجےئوتاافغتسررکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،امحدنبہملس،یلعنبزدی،ایبامثعؿ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یکینیکتلیضف۔
ابب  :آداباکایبؿ
یکینیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 702

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،اًنع ،مٌزور بً سویس ،حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ا ِل َن ٌِزُورٔ بِ ًٔ ُس َویِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
الش ِّي َئةٔ َٓ َحزَا ُئ َس ِّي َئةٕ
ْش أَ ِم َثال ٔ َضا َوأَزٔی ُس َو َم ًِ َجا َئ ب ٔ َّ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل اهَّللُ َت َب َار َک َو َت ٌَای َی َم ًِ َجا َئ بٔا ِل َح َش َي ٔة َٓ َل ُط ًَ ِ ُ

ْقبِ ُت ٔم ِيطُ بَا ًّا َو َم ًِ أَ َتانٔی
ْق َب ٔمىِّي ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ
ْقبِ ُت ٔم ِيطُ ذ ٔ َرا ًّا َو َم ًِ َت َ َّ
ْق َب ٔمىِّي ٔطب ِ ّرا َت َ َّ
ِرف َو َم ًِ َت َ َّ
ٔم ِثلُ َضا أَ ِو أَُ ٔ ُ
رف ّة
ق َخ ٔلي َئ ّة ث ُ َّه ََل ي ِ ٔ
اب اْلِ َ ِر ٔ
ْق ٔ
ُْش ُک بٔی َط ِيئّا َل٘ٔي ُت ُط بٔنٔ ِثل ٔ َضا َم ِِ ٔ َ
َی ِنشٔي أَ َت ِي ُت ُط َص ِز َو َل ّة َو َم ًِ َل٘ ٔ َيىٔي بٔ ٔ َ
یلع نب دمحم ،فعیک ،اشمع ،زعمفر نب وسدی ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای اہلل اعتیلرفامےت ںیہ وجاکییکین الےئ اےس دسانگ ارجےلم اگ افراس ےس سبھ رک یھب افر وج دبیالےئ وت دبی اک دبہل اس دبی
ےک دقبر وہاگ ہکلب ھچک ششخب یھب وہ اجےئ یگ افر وج اکی ابتشل ریمے رقبی وہ ںیم اکی اہھت اےکس رقبی وہات وہں افر وج اکی
اہھت ریمے رقبی آےئ ںیم دف اہھت اےکس رقبی وہات وہں افر وج لچ رک ریمے اپس آےئ ںیم دفڑ رک اےکس اپس اجات وہں افر وج
زنیم رھب اطخںیئ رک ےک ریمےاپس آےئ نکیل ریمے اسھت یسک مسق اک رشکی ہن رکات وہ ںیم ایس دقر رفغمت ےلرک اس ےس اتلم
وہں۔

رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،زعمفرنبوسدی،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
یکینیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 703

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ََکنٔی فٔی َن ِٔ ٔشطٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل اهَّللُ ُس ِب َحاى َ ُط أَىَا ً ٔ ِي َس هَ ًِّ ًَ ِبسٔی بٔی َوأَىَا َم ٌَطُ ح ٔي َن َی ِذ ُ ُ
َکنٔی َٓإ ٔ ٌِ ذ َ َ
ََکتُطُ فٔی َم ََل ٕ َخيِر ٕ ٔم ِي ُض ِه َوإ ٔ ٌِ ا ِٗت َ َر َب إیٔ َ َّی ٔطب ِ ّرا ا ِٗت َ َربِ ُت إٔل َِيطٔ ذ ٔ َرا ًّا َوإ ٔ ٌِ أَ َتانٔی یَ ِنشٔي
ََکنٔی فٔی َم ََل ٕ ذ َ ِ
ذ َِ
ََکتُطُ فٔی َن ِٔ ٔسي َوإ ٔ ٌِ ذ َ َ

أَ َت ِي ُت ُط َص ِز َو َل ّة

اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایںیماےنپدنبےےکریمےقلعتمامگؿےکاسھتوہں(اےکسوماقفاعمہلمرکاتوہں)افربجفہےھجماید
رکے ںیم اےکساسھت یہ وہات وہں ارگ فہ ےھجم (اےنپ یج ںیم اید رکے وت ںیم یھب اوکس اےنپ یج ںیم ایدرکات وہں افر ارگ فہ ےھجم عمجم
ںیمایدرکےوتںیماسےسرتہبعمجمںیماوکسایدرکاتوہںافرارگفہریمےاکیابتشلرقبیوہوتںیماکیاہھتاےکسرقبیوہات
وہںافرارگفہلچرکریمےاپسآےئوتںیمدفڑرکاےکساپسآاتوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ

یکینیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 704

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،وٛيٍ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َو َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْش أَ ِم َثال ٔ َضا إیٔ َی َس ِب ٍٔ ٔمائ َ ٔة ؿ ٌِٔ ٕٕ َٗا َل اهَّللُ ُس ِب َحاى َ ُط إ ٔ ََّل
ٕ َل ُط ا ِل َح َش َي ُة بٔ ٌَ ِ ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل ًَ َن ٔل ابِ ًٔ آ َز َو ي َُـا ًَ ُ

الؼَّ ِو َو َٓإٔى َّ ُط یٔی َوأَىَا أَ ِجزٔی بٔطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،فعیک ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای انب آدؾ اک رہ لمع دس انگ ےس است وس انگ کت سباھای اجات ےہ۔ اہلل اعتیل رفامات ےہ ہک رفزہ اس ےس ینثتسم ےہ
ویکہکنرفزہریمیاخرطوہاتےہ۔ںیموخدیہااکسدبہلاطعرکفںاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،فعیک،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الوحؽفالوقةاالابہللیکتلیضف۔
ابب  :آداباکایبؿ
الوحؽفالوقةاالابہللیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 705

راوی  :محنسبً ػباح ،جزیزً ،اػه احول ،ابوًثناٌ  ،حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي َٗا َل َسنٔ ٌَىٔي ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أَى ِ َبأَىَا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ ًَ ٔ
اػ ٕه اْلِ َ ِح َو ٔل ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِث َن َ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی ُم َ

ک ًَل َی کَل ٔ َن ٕة ٔم ًِ ُٛيُوزٔ ا ِل َح َّيةٔ ُٗل ُِت بَل َی یَا
َو َس َّل َه َوأَىَا أَُٗو ُل ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاهَّللٔ َٗا َل یَا ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ َٗ ِي ٕص أَ ََل أَ ُز ُّل َ
َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ُٗ ِل ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاهَّللٔ
دمحمنبابصح،رجری،اعمصاوحؽ،اوبامثعؿ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےت
لِلَّ ےتہک انس وت رفامای اے دبعاہلل نب ،سی ! ہی ااکن انؾ ےہ) ںیم تنج ےک
َ َؽ َف َ أل َُّ َة ِإ َّ أل ِ أن ِ
ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم َ أل َ ْ

َ َؽ
زخاونںںیمےساکیہملکںیہمتہنئاتؤں؟ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملس!رضفررفامےیئ۔رفامایوہک َ أل َ ْ
َف َ أل َُّ َة ِإ َّ أل ِ أن َ
لِلِّ۔دفرسیدنسےسیھبیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنبابصح،رجری،اعمصاوحؽ،اوبامثعؿ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آداباکایبؿ
الوحؽفالوقةاالابہللیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 706

راوی ً :لی بً محنس  ،وٛيٍ  ،اًنع  ،محاہس ً ،بسالزحنً بً ابی ليلی  ،ابوذر

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل یٔی
ک ًَل َی َِ ٛيز ٕ ٔم ًِ ُٛيُوزٔ ا ِل َح َّي ٔة ُٗل ُِت بَل َی یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاهَّللٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ََل أَزُ ُّل َ
یلع نب دمحم،فعیک ،اشمع ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایبیلیل ،اوبذرایبؿ رفامےتںیہہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس رفامےت ںیہہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ںیمتنجےکزخاونںںیمےساکیہملکںیہمتہنئاتؤں ؟ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!رضفر
َ َؽ َف َ ألَُّ َة ِإ َّ أل ِ أنلِلَِّ۔
رفامےیئ۔رفامایوہک َ أل َ ْ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،اوبذر

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

ابب  :آداباکایبؿ
الوحؽفالوقةاالابہللیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 707

راوی  :يٌ٘وب بً حنيسً ،سنی ،محنسبً مًٌ ،خالسبً سٌيس ،ابوزیيب ،حرضت حازو بً رحملہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رح َم َل َة
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ًُ حُ َن ِي ٕس ا ِل َن َسن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َم ٌِ ًٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی َزیِ َي َب َم ِوی َی َحازٔو ٔبِ ًٔ َ ِ

رح َم َل َة َٗا َل َم َز ِر ُت بٔال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یٔی َیا َحاز ُٔو أَ ِٛث ٔ ِر ٔم ًِ َٗ ِو ٔل ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاهَّللٔ
ًَ ًِ َحازٔو ٔ بِ ًٔ َ ِ

َٓإٔى َّ َضا ٔم ًِ ُٛيُوزٔ ا ِل َح َّيةٔ

وقعیبنبدیمح ،دعین،دمحمنبنعم،اخدلنبدیعس،اوبزبنی،رضحتاحزؾنبرحہلمریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکںیمیبن
لِلَّ رثکبت اہک
َ َؽ َف َ أل َُّ َة ِإ َّ أَل ِ أن ِ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ےس زگرا وت (آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن) رفامای احزؾ ! َ أل َ ْ
رکفویکہکنہیتنجاکاکیزخاہنےہ۔
رافی  :وقعیبنبدیمح،دعین،دمحمنبنعم،اخدلنبدیعس،اوبزبنی،رضحتاحزؾنبرحہلمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعیکتلیضف۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ

داعیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 708

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،ابومليح مسنی ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل َنل ٔيحٔ ا ِل َن َسن ٔ ُّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ٔب ًَل َِيطٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ ل َِه َی ِس َُ اهَّللَ ُس ِب َحاى َ ُط َُـ َ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنب دمحم،فعیک،اوبحیلمدمین ،اوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعایبؿ رفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجاہللاپکےسداعہنامےگناہللاعتیلاسےسانراضوہےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اوبحیلمدمین،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 709

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،اًنع ،ذر بً ًبساهَّلل ہنسانی ،سبيٍ ٛيسی ،حرضت نٌناٌ بً بظير رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ذ َِّر بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی ًَ ًِ ي َُش ِي ٍٕ ا ِل ِٔ ٜيس ِّٔی ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ
ُ
ْقأَ َو َٗا َل َربُِّ ُٜه ا ِزًُونٔی أَ ِس َتح ٔ ِب َلِ ُٜه
َب ٔظير ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ا ُّ
لس ًَا َئ ص َُو ا ِلٌ َٔبا َزةُ ث َّه َ َ
یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،ذرنبدبعاہللہاین،شننْدنکی،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
َُِ
ّب ا ْد ُع ِن َأ ْض َبخِ ْت ل ْم افر اہمترے
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای داع ابعدت یہ وت ےہ۔ رھپ ہی آتی التفت رفامیئ َف َق َأؽ َر ُّ ُ ْ

رپفرداگرےنرفامایھجمےسداعرکفںیموبقؽرکفںاگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،ذرنبدبعاہللہاین،شننْدنکی،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 710

یحٌي  ،بً زاؤزً ،نزاٌ ٗلاٌٗ ،تازہ ،سٌيسبً حشً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :محنسبً ٰ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا ً ِٔن َزا ٌُ ا ِل َ٘ َّلا ٌُ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
َّ
َّ
ئ
الس ًَا ٔ
َک َو ًَل َی اهَّللٔ ُس ِب َحاى َ ُط ٔم ًِ ُّ
ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ل َِي َص َط ِي ْئ أَ ِ َ
دمحمنب ٰییحی  ،نب داؤد ،رمعاؿ اطقؿ ،اتقدہ ،دیعسنب نسح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللاپکےکزندکیداعےسزایدہدنسپدیہوکیئزیچںیہن۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،نبداؤد،رمعاؿاطقؿ،اتقدہ،دیعسنبنسح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو
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راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،اًنعً ،نزو بً مزہ جنلی ،خالسً ،بساهَّلل بً حارثٗ ،يص بً كل ٙحيفی ،حرضت
ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َس َي َة إ ٔ ِح َسی َوثَ ََلث ٔي َن َو ٔمائ َ َتي ِ ٔن َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ فٔی َس َيةٔ َخ ِن ٕص َوتٔ ِشٌٔي َن َو ٔمائ َ ٕة َٗا َل َح َّسثَ َيا
ُسٔ َِيا ٌُ فٔی َم ِحل ٔ ٔص اْلِ َ ًِ َن ٔع ُم ِي ُذ َخ ِن ٔشي َن َس َي ّة َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ُم َّز َة ا ِل َح َنل ٔ ُّی فٔی َز َم ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث
اٌ َي ُ٘و ُل فٔی ُز ًَائٔطٔ َر ِّب أًَٔىِّي َو ََل
ا ِل ُنِّ َٜت ٔب ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ كَل ِٕ ٙا ِل َح َيف ٔ ِّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

رصنٔی ًَل َی َم ًِ بَغَی ًَل َ َّی َر ِّب
رک ًَل َ َّی َواصِ ٔسنٔی َو َي ِّ ِ
رس ا ِل ُض َسی یٔی َوا ِن ُ ِ
رصنٔی َو ََل َت ِي ُ ِ
ُتٌ ًِٔ ًَل َ َّی َوا ِن ُ ِ
رک یٔی َو ََل َت ِن ُ ِ
رص ًَل َ َّی َوا ِم ُ ِ
ک أَ َّواصّا ُمئي ّبا َر ِّب َت َ٘ َّب ِل َت ِوبًَٔي َواُِ ٔش ِل َح ِوبًَٔي
ک ُم ِدب ٔ ّتا إٔل َِي َ
َک ُم ٔلي ٌّا إٔل َِي َ
َک َر َّصا ّبا ل َ
َک ذَک َّ ّارا ل َ
َک َطک َّ ّارا ل َ
ا ِج ٌَ ِلىٔي ل َ
اس ُل ِل َسد ٔ َين َة َٗ ِل ٔيي َٗا َل أَبُو ا ِل َح َش ًٔ ال َّل َيآ ٔ ٔس ُّي ُٗل ُِت ل ٔ َوٕ ٔ ٛ
يٍ
َوأَ ٔج ِب َز ًِ َوت ٔی َواصِ ٔس َٗ ِل ٔيي َو َس ِّس ِز ل ٔ َشانٔی َوثَب ِِّت ُح َّحًٔي َو ِ

أَُٗولُ ُط فٔی ُٗيُو ٔ
ت ا ِلو ٔ ِتز ٔ َٗا َل َن ٌَ ِه

یلعنبدمحم،فعیک ،ایفسؿ،اشمع،رمعف نبرمہیلمج،اخدل ،دبعاہللنباحرث،،سی نب قلطیفنح،رضحتانبابعس ریضاہللاعتٰیل
ب َأع ِ ِّبی َف َ ألُُعِن َ َ َّ ْ
َل َف َ أل َنمْ ُک ْر َ َ َّ
ت َ َ َّ
ع
ال ِ َ
ان ِن َف َ أل َ ْ ُ َْ
ع َف ْ ُ ْ
ْ
ع َف ُ ْ
ہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسہیداعاماگنرکےتےھت َر ِّ
ي الْھ َُذی َِل ف ْ ُ َ ُغ َ
ع رب ا ْخغَل ْ ِبی ََل َ َّشأرا َ َ
َل مُ ِػنغاأ ِإ َ م َ
َ
َاه مُ ِتن ًت أا
َ َأ ّف ً أ
َل َذ ّک ًأرا َ َ
َ ً َ
ان ِن َع نَمْ َ َی َ َّ َ ِّ
َفاهْذ ِِن َف َ ّ ِ ْ
َ ُج ِْن ًت أا ِإ ْ َ
َل ََر َّه ًأنأ َ ً ْ َ
َ ْ
چ
َلْب
بَُ َق َّتلْ َ ْي َ ِث َفاعْ ُِ
َ
َ
َ
لْ
ب ُخ َّ ِبی َفا ْش ُللْ َصخ ِبمَ َةلَل ْ ِبیاےریمےرپفرداگر !ریمیدمد
أ
ف
ث
َ
َ
ِ
ب َد ْ َ
ِ
َ
ع ِن َفاه ِْذل ِی َفِّدِّ ْدل َُِا ِأن َف َ ّ ِ ْ
ْ
َر ِّ
ْ
رفامےیئ افر ریمے الخػ (یسک دنمش یک) دمد ہن رفامےیئ افر ریمی رصنت رفامےیئ افر ریمے الخػ رصنت ہن رفامےیئ افر ریمے
قحںیم دتاریبرکدےئجیافرریمےالخػدتریبہنرفامےیئافرےھجمدہاتیرپاقمئرےئھکافردہاتیوکریمےےئلآاسؿرکدےئجیافر
لب ے
ن
وجریمیقراتفلرکےاسےکالخػ(ریمی)دمدرفامےیئ۔اےریمےرپفرداگر!ےھجماانپ،عیطانب جن ےافرآپ (زعفلج)اےنپ
لب ے
ےئل رفےن ڑگڑگاےن فاال افر اینپ رطػ روجع رکےن فاال انب جننے۔ اے ریمے رب ! ریمی وتہب وبقؽ رفامےیئ افر ریماانگہ دوھ
نے
نے
نے
ے
ف
س
ج
ج
ن
ن
ن
ن
ن
د جن ے افر ریمے دؽ وک راہ راتس رپ رئھک افر ریمی زابؿ وک درتس رک د ے افر ریمی تجح وک وبضمط رک د ے۔ اوبانسحل انط ی
ےتہکںیہںیمےنفعیکےساہکہکںیمفرتںیمہیداعڑپھایلرکفں؟رفاماییجاہں۔
رافی  :یلع نبدمحم،فعیک ،ایفسؿ،اشمع،رمعف نبرمہیلمج،اخدل،دبعاہللنب احرث، ،سی نب قلطیفنح،رضحت انبابعسریض

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً ابی ًبيسہ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔی ًُب َ ِي َس َة َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل أَ َت ِت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َٓاك َٔن ُة ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت ِشأَلُ ُط َخاز ٔ ّما َٓ َ٘ا َل ل ََضا َما ً ٔ ِيسٔی َما أ ُ ًِ ٔل ٔ
ک َٓ َ٘ا َل
يک ََ
َ َج ٌَ ِت َٓأ َ َتا َصا َب ٌِ َس ذَل ٔ َ
َّال ٔذی َسأ َ ِلتٔ أَ َح ُّب إٔل َِي ٔک أَ ِو َما ص َُو َخي ِ ْر ٔم ِي ُط َٓ َ٘ا َل ل ََضا ًَلٔی ُٗویٔی ََل بَ ِل َما ص َُو َخي ِ ْر ٔم ِي ُط َٓ َ٘ال َِت َٓ َ٘ا َل ُٗویٔی َّ
الل ُض َّه َربَّ
ٌّ
ت َّ
َّ
الش َنا َوا ٔ
ْقآ ٌٔ ا ِل ٌَو ٔٔيه أَى ِ َت اْلِ َ َّو ُل
الش ِب ٍٔ َو َربَّ ا ِل ٌَ ِز ٔ
غ ا ِل ٌَو ٔٔيه َربَّ َيا َو َربَّ کُلِّ َط ِي ٕئ ُم ِيز ٔ َل ال َّت ِو َراة ٔ َو ِاْلٔىِحٔي ٔل َوا ِل ُ ِ
َ َٓل َِي َص َب ٌِ َس َک َط ِي ْئ َوأَى ِ َت َّ
ک
ک َط ِي ْئ َوأَى ِ َت ا ِل َباكٔ ًُ َٓل َِي َص ُزوى َ َ
الواصٔزُ َٓل َِي َص ٓ َِو َٗ َ
َٓل َِي َص َٗ ِب َل َ
ک َط ِي ْئ َوأَى ِ َت ِاْ ٔ ُ
َط ِي ْئ اٗ ِٔف ًَ َّيا َّ
َْق
السیِ ًَ َوأَُِي ٔ َيا ٔم ًِ ا ِلٔ ِ ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب ایب دیبعہ ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہکدیسہ افب ہ ریض اہلل اعتٰیل
اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اخدؾ امےنگن ےئلیک احرض وہںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ریمے
اپساخدؾںیہنہکںیہمتدفںفہفاسپوہںیئگ۔اسےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسرشتفیےلےئگافررفامایوجمت
ےناماگنفہںیہمتزایدہدنسپےہایاسےسرتہبزیچںیہمتدنسپ ےہ؟یلعریضاہللاعتٰیلہنعےناؿےساہکوہکہکالغؾےسرتہبزیچےھجم
لل َّ
ل
لْعَػ ِِب
ه
ُ
ل
ن
َ
س
ُ
با َّ مَاأ َف ِ
شا م
اْ ِ
اتا ّ ْ ِْ َف ََر َّ
دنسپےہ۔اوہنںےنیہیرعضایکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوہکا َّم َر َّ
ب َْ ْ
َ ے
ف َ َلن َ َ ے
ُ َ ے
َّ ِ ْ ِٔ ْنخِت ل ْ ُق لْعَػ ِب
شف َأ ْن ْٓال ِأخف َ َل ْن
ْ
ِ
ن َّ
َ
َ
ْ
اظ ِ
َ
َ
ْ
َ
ت
َ
َ
ل
ٌ
ٌ
ْ
ْ
أِ
أ
ف
ش
ک
َ
َ
س
ک
س
َؽ
ف
أ
ال
ن
أ
م
ا
آؿ
ر
ا
ف
ل
أ
ال
ف
ة
ا
ر
ال
ؽ
َ
م
ش
ْ
ْ
ُ
ِ َ ْ ِ
ب ِّ
َر َّ َ أِّ َف َر َّ
َ ّ ُ
ک ٍْ ْ ِ َ ْ َ َ
َْ َ َ َ
ْ َ َ َ ُ
ُ
َ ے
َ ٌے ْْ
ال ِأط ف َ َل ْن
ف َ َلن
َ
ْ
َ
ع ادلَّ َْ
ْ
ِ ََف َأع ِْن َتاأ نِمْ الْفَ ْقرِاے اہلل ! است آامسونں ےک رب افر رعش میظع
ض َ َّ أ
ا
ش
في
د
س
ن
أ
ف
ش
ْ
َ
ِ
ک ٌْ َ َ
ْ َس َفْلَ َ
ُ َ َ
ُ

ےک رب امہرے رب افر رہزیچ ےک رب وتراة الیجن افررقآؿ میظع وک انزؽ رفامےن فاےل۔ آپ یہ افؽ ںیہ۔ آپ ےس ےلہپ وکیئ
زیچ ہن ؟یھ۔ آپ یہ آرخ ںیہ۔ آپ ےک دعب ھچک ہن وہاگ۔ آپ اظرہ (اغبل) ںیہ۔ آپ ےس ڑپھ رک وکیئ زیچ ںیہن افر آپ وپدیشہ
نے
ن
ںیہ۔آپےسسبھرکوپدیشہوکیئزیچںیہن۔امہرارقضادارفامد جن ےافرںیمہرقفےسانغءاطعءرفامدےئجی۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبایبدیبعہ،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :يٌ٘وب بً ابزاہيه زوراقی ،محنسبً بظارً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ  ،ابی اسح ،ٙابی احوؾ ،حرضت
ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َّ
الس ِو َرق ٔ ُّی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٌ َي ُ٘و ُل َّ
ک ا ِل ُض َسی َوال ُّت َقی
إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
الل ُض َّه إنٔ ِّی أَ ِسأَلُ َ
ؾ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط ک َ َ
َاٖ َوا ِلِٔى َي
َوا ِل ٌَٔ َ
وقعیب نب اربامیہ دفرایق ،دمحمنب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ  ،ایب ااحسؼ  ،ایب اوحص ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
لل َّ
ُ
ه
ل
ن
ل
ْ
ل
ْ
َ
ّ
ِب
ق
ع
ّ
أػ َفا َ ی)
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہیداعاماگنرکےتےھت(ا ُ َّم ِإ ِن َأ ْ أ
 ََْکُلَا ھ َُذی َفا َ ی َفالْعَفَا َ
اےاہلل!ںیمآپےسدہاتیوقتیاپدکاینمافر یناماتگنوہں۔
رافی  :وقعیب نب اربامیہ دفرایق ،دمحمنب اشبر ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ  ،ایب ا،قح ،ایب اوحص ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 714

موسي بً ًبيسہ ،محنس بً ثابت ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنيرٰ ،

اٌ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وسي بِ ًٔ ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ ُم َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َّ
الل ُض َّه ا ِنٔ ٌَِىٔي ب ٔ َنا ًَ َّل ِن َتىٔي َو ًَ ِّل ِنىٔي َما یَ ِي َٔ ٌُىٔي َوزٔ ِزنٔی ًٔل ِّنا َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل ًَل َی کُلِّ
اب ال َّيارٔ
َحا ٕل َوأًَُوذُ بٔاهَّللٔ ٔم ًِ ًَ َذ ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ومٰیسنبدیبعہ،دمحمنباثتب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
لل َّ
عَل َّ
ّ
ْ
ل
ن
ع
ل
ْ
َ
ن
َ
ُ
ه
ف
ف
َ
ْ
ب
ب
ب
ب
َ
م
ِ
ح
ع
م
ن
ع
َ
ُ
ک َج ٍأؽ َف َأ ُع ُذ ِ أن َِّ
اب
لِع َفا َمْ ُذ ََِّ
ث ْ ِ ی َف ْ ِ ی َ أم َ ُ ِ ی َف ِز ْد ِن ِ ْ ً أ
اہللہیلعفآہلفملسہیداعاماگنرکےتےھتا َّما ْ ِ ی ِ َ أ
لِل َع ُ ّ ِ
لِلنِمْ َ َع ِ
نے
ن
ال ِراےاہلل!وجملعآپےنےھجماطعرفامای۔ےھجماسےسعفناطعرفامافرےھجمااسیملعد جن ےوجریمےےئلانعفوہافرریمےملعںیم
َّ أ
ااضہفرفامدےئجی۔رہاحؽںیماہللےکےئلرعتفیافررکشےہافرںیمدفزخےکذعابےساہللیکانپہاماتگنوہں۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،ومٰیسنبدیبعہ،دمحمنباثتب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 715

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،اًنع ،یزیس رٗاشي ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ یَز ٔ َ
یس ال َّز َٗا ٔش ِّي ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ک َ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُِٜثٔرُ أَ ٌِ َي ُ٘و َل َّ
اٖ ًَ َل ِي َيا َو َٗ ِس آ َم َّيا
ک َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َت َد ُ
الل ُض َّه ثَب ِِّت َٗ ِل ٔيي ًَل َی زٔیي ٔ َ

وب بَي ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَي ِ ٔن ٔم ًِ أَ َػاب ٔ ٍٔ ال َّز ِح َن ًٔ ًَزَّ َو َج َّل ُي َ٘ ِّلبُ َضا َوأَ َط َار اْلِ َ ًِ َن ُع
بٔ َ
ک َو َػ َّس ِٗ َيا َک ب ٔ َنا ٔجئ َِت بٔطٔ َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل ُ٘لُ َ
بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ
دمحمنب دبعاہلل نب ریمن ،اشمع ،سیدی راقیش ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل رثکبت ہی داع اماگن
لل َّ
نے
ه
ْ
َ
َ
ب
ل
ل
ُ
ج
ن
َ
ن
ياےاہلل!ریمےدؽوکاےنپدنیرپااقتستماطعرفامد ے۔اکیرمدےنرعضایکاےاہلل
رکےتےھتا ّم َ ّ ِ ْ
ب ِی َع ِد ِ َ
ےک روسؽ!آپ وک امہرے ابرے ںیم ادنہشی ےہ احالہکن مہ آپ رپ اامیؿالےکچ افر وج دنیآپالےئ ایکس دصتقیرک ےکچ۔ رفامای
البہبش دؽ اہللیک اویلگنں ںیم ےسدف اویلگنں ےکدرایمؿ ےہ۔فہ اوکن ٹلپ دےتی ںیہ افر اشمع (رافی) ےن اینپ دفونں اویلگنں ےس
ااشرہیھبایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اشمع،سیدیراقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 716

راوی  :محنسبً رمح ،ليث بً سٌس ،یزیس بً ابی حبيب ،حرضت ابوبرک ػسی ٙرضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح َح َّسثَ َيا َّ
اؾ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ یَز ٔ َ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َدي ِر ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
ائ أَ ِزًُو ب ٔطٔ فٔی َػ ََلت ٔی َٗا َل ُٗ ِل َّ
ًَ ًِ أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
ی ٙأَى َّ ُط َٗا َل ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ِّل ِنىٔي زُ ًَ ّ
الل ُض َّه إنِّٔی هَ ل َِن ُت
الؼ ِّس ٔ
َن ِٔ ٔسي ُهل ِّنا َٛثٔي ّرا َو ََل َي ِِ ٔرف الذُّ ى َ َّ
ور ال َّزح ٔي ُه
ک أَى ِ َت ا ِل َِ ُٔ ُ
رف ّة ٔم ًِ ً ٔ ِي ٔس َک َو ِار َح ِنىٔي إٔى َّ َ
ُوب إَٔل أَى ِ َت َٓاُ ٔ ِ
ُ
ِرف یٔی َم ِِ ٔ َ

دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽاہللیکدختمںیمرعضایکےھجم
لل َّ
َ
ُ
ْ
ه
ف
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ّ
َ
س
َ
م
ُ
ط
ل
ُ
ُ
ط
َ
َ
ل
َ
ْ
ع
ع
ع
ُ
ِ
ْف
ف
ْف
نِم
ن َ أق ِ ْر َِل َ ِ َر ًة ْ
ب ِإ ّ أل َأ ْ َ
وکیئداع اھکسدےئجی۔ وجامنز ںیم یھباماگنرکفں۔رفامایوہک ا ّم ِإ ِن مْ ُت ِ ی مًاأکًا َف َ أل َ َُِر اُّذُي َ
عِک ف َچمب
ِ
ن الْعَفُو ُر ارلَّ ِِحُ اے اہلل ! ںیم ےن اینپ اجؿ رپ تہب ملظ ایک افر آپ یہ انگوہں وک ےنشخب فاےل ںیہ۔ ذہلا
ي َأ ْ َ
ْ َ َ ْ
ار َ ْ ِ ی ِإ َّ َ
ریمیافرششخبافرھجمرپر تمرفامےیئالبہبشآپتہبےنشخبفاےلافرتہبرہمابؿںیہ۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 717

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،مشٌز ،ابومززو ،ٚابی وائل ،حرضت ابوامامہ باہلی

َ َد ًَ َل ِي َيا
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ٔم ِش ٌَز ٕ ًَ ًِ أَبٔی َم ِززُو ٕ ًِ ًَ ٚأَبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة ا ِل َباصٔل ٔ ِّی َٗا َل َ َ

ل َٓار َٔض
ل أَصِ ُ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ُم َّتْٔ ٜئ ًَل َی ًَ ّؼا َٓ َل َّنا َرأَیِ َيا ُظ ٗ ُِن َيا َٓ َ٘ا َل َلَ َتٔ ٌَِلُوا ََ ٛنا َئ ٌَِ ُ
بٔ ٌُوَ َنائ َٔضا ُٗ ِل َيا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ ل َِو َز ًَ ِو َت اهَّللَ َل َيا َٗا َل َّ
ِرف َل َيا َو ِار َح ِن َيا َو ِار َق ًَ َّيا َو َت َ٘ َّب ِل ٔم َّيا َوأَ ِزخٔ ِل َيا ا ِل َح َّي َة
الل ُض َّه اُ ٔ ِ
یسىَا َٓ َ٘ا َل أَ َول َِي َص َٗ ِس َج َن ٌِ ُت َلِ ُٜه اْلِ َ ِم َز
َوى َ ِّح َيا ٔم ًِ ال َّيارٔ َوأَ ِػلٔحِ َل َيا َطأِى َ َيا ک ُ َّل ُط َٗا َل َٓ َٜأَى َّ َنا أَ ِحبَب ِ َيا أَ ٌِ َیز ٔ َ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ع ،ر ،اوبرمزفؼ ،ایب فالئ ،رضحت اوباامہم ابیلہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی
الےئ۔ آپ الیھٹ رپ کیٹ اگلےئ وہےئ ےھت۔ بج آپ ےن داھکی ہک مہ ڑھکے وہےئگ وت رفامای ااسی تم رکف اسیج افرس ےک ولگ
لل َّ
ه
ُ
چ
َ
ْ
ع
ف
َ
ل َف ْار َمْ َت أا
اےنپسبفںےکاسھترکےتںیہ۔مہےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!آپامہرےقحںیمداعرفامدںی۔رفامایا ّما ِ ْر َ أ
ِصل
 َْ َ َ أِّ ُک َّل ُةاےاہلل !امہریششخبرفام۔مہرپر تمرفامافرمہےسرایضوہ
ل َأ
ال ِر َف َأ ْ حْ َ َ أ
م َف َأ ْدحِل ْ َتاأالْخ َ ّت ََة َف َنخِ ّ َت أانِمْ َّ أ
ع َفَُ َق َّتلْ ِ َّ أ
ض َ َّ أ
َف ْار َ
اجافرامہریابعداتوبقؽرفامافرںیمہتنجںیمدالخرفامافرںیمہدفزخےساجنتاطعرفامافرامہرےامتؾاکؾدرتسرفام۔رافی

ےتہکںیہہکمہےناچاہہکآپامہرےےئلزمدیداعرفامںیئ۔رفامایںیمےناہمترےےئلرہاحلظیساجعمداعہنرکدی۔(ینعیانیقیرک
دی)۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ع ،ر،اوبرمزفؼ،ایبفالئ،رضحتاوباامہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 718

ًيسي بً حناز مرصی ،ليث بً سٌس ،سٌيس بً ابی سٌيس م٘بریً ،باز بً ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل
راوی :
ٰ
تٌا ٰیی ًيہ

رص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ أَخٔيطٔ ًَبَّاز ٔبِ ًٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس
َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ َح َّناز ٕا ِلنٔ ِ ٔ

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ اْلِ َ ِربَ ٍٔ ٔم ًِ ًٔل ِٕه ََل یَ ِي َٔ ٍُ
الل ُض َّه إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل ک َ َ
َو ٔم ًِ َٗ ِلبٕ ََل َی ِدظَ ٍُ َو ٔم ًِ َنٔ ِٕص ََل َت ِظ َب ٍُ َو ٔم ًِ ُز ًَا ٕئ ََل ي ُِش َن ٍُ
ٰیسیع نب امحد رصمی ،ثیل نب دعس ،دیعس نب ایب دیعس ربقمی ،ابعد نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
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ْ
نِم ٍ
س َ أل
َ ْ
نِم َْ أ
ي ْ
َ َ أل ُْ َفنِمْ ٍ
ال ْر ِ
ِ َ أل َ ُْ َفنِمْ ٍ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیداعاماگنرکےتےھتا ّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
َُ
ُُس
ئ َ أل ْ مَ ُْاےاہلل!ںیماچرزیچفںےسآپیکانپہاچاتہوہںاےسیملعےسوجعفنہندےاےسیدؽےسوجڈرےںیہن
نِم ُد َ أع ٍ
ُْ َن ُْ َف ْ
(وتما عہنوہ)اےسیٹیپےسوجریسہنوہافرایسیداعےسوجوبقؽہنوہ۔
رافی ٰ :یسیعنبامحدرصمی،ثیلنبدعس،دیعسنبایبدیعسربقمی،ابعدنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿزیچفںاکایبؿنجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانپہامیگن۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانپہامیگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 719

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،ہظاو بً رعوہ ،سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ص ٔظَ او ٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ت َّ
ئ ا ِلکَل ٔ َنا ٔ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة
اٌ َی ِسًُو ب ٔ َض ُؤَلَ ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
ُِ
ش ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َن ٔشيحٔ
َْق َو ٔم ًِ َ ِّ
ش ٓٔت ِ َيةٔ ا ِلِٔى َي َو َ ِّ
اب ا ِل َ٘بِر ٔ َو ٔم ًِ َ ِّ
ش ٓٔت ِ َي ٔة ا ِلٔ ِ ٔ
اب ال َّيارٔ َو ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َ٘بِر ٔ َو ًَ َذ ٔ
ال َّيارٔ َو ًَ َذ ٔ
الث ِل ٔخ َوا ِلب َ َرز ٔ َوى َ ِِّ َٗ ٙل ٔيي ٔم ًِ ا ِل َد َلا َیا َٛنا َن َّ٘ ِي َت َّ
ئ َّ
الس َّجا ٔل َّ
الث ِو َب اْلِ َبِ َي َف ٔم ًِ َّ
َّ
السى َ ٔص
ای ب ٔ َنا ٔ
الل ُض َّه اُِ ٔش ِل َخ َلا َی َ
َ

ْش َٔ ٚوا ِل َن ِِز ٔ ٔب َّ
ک ٔم ًِ ا ِل ََ ٜش ٔل َوا ِل َض َزو ٔ َوا ِل َنأِثَ ٔه
ای ََ ٛنا بَا ًَ ِس َت بَي ِ َن ا ِل َن ِ ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َوبَاً ِٔس بَ ِيىٔي َوبَي ِ َن َخ َلایَ َ
َوا ِل َن ِِ َزو ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہلل
لل َّ
ه
ّ
ُ
نِمرَشِّ
ابال ْ َقیْ ِر َف ْ
اب َّ أ
ينِمْفِنْ َت ِة َّ أ
ال ِر َفنِمْفِنْ َت ِةال ْ َقیْ ِر َف َ َع ِ
ال ِر َف َ َع ِ
ہیلعفآہلفملساؿاملکتےسداعاماگنرکےتےھت َّم ِإ َِن َأ ُع ُذ ِ َ
َ ل َّتل ْ
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لْ َک َُ ل ْ َھ ِ ْ َ
ي الْمَ ْصر ِؼ فالْمَغْرب الل ُه َّم ِإ ِ ّ
َ
ُ
ي نِمْ ا ِل َفا َرؾ َف َ ْ
ُ
امأم ِ َفالْمَغْ َر ِؾ اے اہلل !
ذ
ع
أ
ن
خ َأن َأق َ َ أ
نِمْ ادلَّ ِ
َک َن َ ْأع َ
يََ
ت َ ْ ََ ِ َ ِ ِ
َِ
سَن َف َن ِ ْأع َ ْ ِي َف َ ْ َ
ںیم انپہ اماتگن وہں دفزخ ےک ہنتف ےس افر دفزخ ےک ذعاب ےس افر وترگنی ےک ہنتف ےک رش ےس افر انداری ےک ہنتف ےک رش ےس افر
حیسم(اکےن)داج ؽےکہنتف ےکرشےس۔اےاہلل!ریمیاطخؤںوکدوھڈاؽربػافرافولںےکاپینےسافرریمےدؽوکاطخؤں
نے
ن
ےس اےسی اصػ رک د جن ے ےسیج آپ ےن دیفس ڑپکے وک لیم ےس اصػ انبای افر ریمے افر ریمی اطخؤں ےک درایمؿ اس رطح
نے
نے
ج
ن
دفری دیپا رک د جننے (ےھجم اطخؤں ےس ا ان دفر رک د نے ) سجرطحآپ ےن رشمؼ فرغمب ےکدرایمؿ دفری یک۔ اے اہلل ! ںیم
آپیکانپہاماتگنوہںیتسسافرسباھےپےسافرانگہےسافراتفاؿےس۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾنبرعفہ،دیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانپہامیگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 720

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ازریص ،حؼين ،ہَلل ،حرضت َوہ بً ىوٓل

ٔیص ًَ ًِ ُح َؼي ِ ٕن ًَ ًِ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ َ َِ َو َة بِ ًٔ ى َ ِوٓ َٕل َٗا َل َسأ َ ِل ُت ًَائٔظَ َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ

اٌ َي ُ٘و ُل َّ
ک ٔم ًِ َ ِّ
ش َما ًَنٔل ُِت َو ٔم ًِ
الل ُض َّه إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
اٌ َی ِسًُو بٔطٔ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت ک َ َ
ًَ ًِ ُز ًَا ٕئ ک َ َ
َ ِّ
ش َما ل َِه أَ ًِ َن ِل
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ادرسی ،نیصح ،الہؽ ،رضحت رففہ نب ونلف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
ّ
ي
ےسدرایتفایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکداعاماگنرکےتےھت؟رفامےنںیگلآپہیداعاماگنرکےتےھت َُّؾ ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
مْعاےاہلل!ںیم آپ یکانپہ اماتگنوہںاؿاکومںےکرش ےسوجںیمےنےئک افراؿاکومںےک رش
نِمْرَشِّ َ أمعَمِل ْ ُت َف ْ
نِمرَشِّ َ أممَلْ َأ ْ َ ْ
ےسوجںیمےنںیہنےئک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،نیصح،الہؽ،رضحترففہنبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانپہامیگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 721

راوی  :ابزاہيه بً ميذر حزامی ،برک بً سليه ،حنيسَ ،انَ ،کیب  ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض ًَ ًِ ابِ ًٔ
َکیِبٕ َم ِوی َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
رک بِ ًُ ُسل َِي ٕه َح َّسثَىٔي حُ َن ِي ْس ا ِل َُخ ُ
َّان ًَ ًِ ُ َ
َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
الس ًَا َئ ََ ٛنا ي ٌَُ ِّل ُن َيا ال ُّش َور َة ٔم ًِ ا ِل ُْقآ ٌٔ َّ
الل ُض َّه إنِّٔی أًَُوذُ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ک َ َ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي ٌَُ ِّل ُن َيا َص َذا ُّ
ِ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َن ٔشيحٔ َّ
ک ٔم ًِ ٓٔت ِ َي ٔة ا ِل َن ِح َيا
الس َّجا ٔل َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اب ا ِل َ٘بِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ًَ َذ ٔ
اب َج َض َّي َه َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔم ًِ ًَ َذ ٔ
بٔ َ

َوا ِل َن َنا ٔ
ت
اربامیہ نب ،رذر زحایم ،رکب نب میلس  ،دیمح ،رخاط ،رکبی  ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
لل َّ
ه
ّ
ُ
ي نِمْ َ َع ِ َ
اب
ہیلع فآہل فملس ںیمہ ہی داع اس رطح اھکسای رکےت ےھت سج رطح رقآؿ یک وسرت اھکسےت ےھت۔ ا َّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
لْمَشِب
لْمَخ ل ْ
َچ َھ َّ
ب
م
ِ
ل
ْ
َ
ی
ق
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ي نِمْ فِنْ َت ِة ا ْ َتاأ َفا مَا ِ
أت اے اہلل ! ںیم ذعابمنہ
ي نِمْ َ َع ِ
ي نِمْ فِنْ َت ِة ا ح ادلّ َّج ِأؽ َفأع ُذ ِ َ
اب ا َ ْ ِر َفأع ُذ ِ َ
م َفأع ُذ ِ َ
ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں افر ذعابربق ےسآپیک انپہ اماتگن وہں افر اکےن داجؽ ےک ہنتف ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں افر زدنیگ افر
ومتےکہنتفےسآپیکانپہاماتگنوہں۔
رافی  :اربامیہنب،رذرزحایم،رکبنبمیلس،دیمح،رخاط،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانپہامیگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 722

یحٌي بً حباٌ  ,ارعد ،ابی ہزیزہ  ،او النوميين سيسہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہً ،بساهَّلل بً ًنز ،محنس بً ٰ
ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

َ
رع ٔد ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َی ِحٌَي بِ ًٔ َحب َ
َّاٌ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
َا ٔططٔ َٓا ِل َت َن ِش ُت ُط ٓ ََو َٗ ٌَ ِت َیسٔی
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٓ َ٘ ِس ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
َات ل َِي َل ٕة ٔم ًِ ٔ َ

ًَل َی بَ ِل ًٔ َٗ َس َم ِيطٔ َوص َُو فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس َوص َُنا َم ِي ُؼوبَ َتا ٌٔ َوص َُو َي ُ٘و ُل َّ
ک َوب ٔ ُن ٌَآَات َٔک ٔم ًِ
الل ُض َّه إنِّٔی أًَُوذُ بٔز ٔ َؿا َک ٔم ًِ َس َد ٔل َ
ک َلَ أ ُ ِح ٔصي ثَ َي ّ
ک
ک أَى ِ َت ََ ٛنا أَث ِ َي ِي َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ائ ًَل َِي َ
ک ٔم ِي َ
ًُ ُ٘وبَت َٔک َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دبعاہللنبرمع،دمحمنبٰییحینبةحؿ,ارعج،ایبرہریہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعرفامیت
ںیہہکاکیبشںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرتسبرپہناپایوتالتشایک۔ریمااہھت(ادنریھےںیم)آپےکولتفںوک
لل َّ
ه
ّ
ص
ُ
َ
َ
نِم َ َخ َع َِک
أک ْ
اگل۔آپدجسمںیمےھتافر(دجسہںیم)آپےکاپؤںڑھکےےھت۔آپہیداعامگنرےہےھتا ّم ِإ ِنأ ُع ُذِ َِص َ
ئ عَلَتک َأ ْن َ ََکأ َأ ْ َ َ
خض
ک اے اہلل! ںیم آپ یک راضدنمی یک انپہ
أي َْ
َْ
ْک َ أل ُأ ْ ِ ی َ َ أِّ ً ْ َ َ
ث َع َُفُْ ِ َ
ي ِمت َ
ي َف َأ ُع ُذ ِ َ
نِم عُ ُقو َ ِ َ
َف ِنمُغَا َأق ِ َ
اچاتہ وہں۔آپیک انرایگض ےس افرآپ ےک درزگریک انپہ اچاتہ وہںآپیک زسا ےس افر ںیمآپ یہیک انپہ اچاتہ وہں آپ ےس۔
ںیمآپیکرعتفیوپریںیہنرکاتکس۔آپاےسییہںیہےسیجآپےنوخداینپرعتفیرفامیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،دبعاہللنبرمع،دمحمنبٰییحینبةحؿ,ارعج،ایبرہریہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانپہامیگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 723

راوی  :ابوبرک ،محنس بً مؼٌب ،اوزاعی ،اسح ٙبً ًبساهَّلل  ،جٌرف بً ًياؾ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف بِ ًٔ ً َٔياقٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم ِؼ ٌَبٕ ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
َْق َوا ِل٘ ٔ َّل ٔة َو ِّ
الذ َّل ٔة َوأَ ٌِ َتوِ ل ٔ َه أَ ِو تُوِ ل ََه
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت ٌَ َّوذُوا بٔاهَّللٔ ٔم ًِ ا ِلٔ ِ ٔ

اوبرکب ،دمحم نب بعصم ،افزایع ،ااحسؼ نب دبعاہلل  ،رفعج نبایعص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللیکانپہاموگناتحمیجےسافرتلقےسافرذتلےسافراظملےننبےسافرولظمؾےننبےس۔
رافی  :اوبرکب،دمحمنببعصم،افزایع،ا،قحنبدبعاہلل،رفعجنبایعص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانپہامیگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 724

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،اسامہ بً زیس ،محنس بً ميٜسر ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن ِي َٜسٔرٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َسلُوا اهَّللَ ًٔل ِّنا ىَآ ٔ ٌّا َو َت ٌَ َّوذُوا بٔاهَّللٔ ٔم ًِ ًٔل ِٕه ََل یَ ِي َٔ ٍُ

یلعنبدمحم،فعیک،ااسہمنبزدی،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاہللےسملعانعفاماگنرکفافرملعریغانعفےساہللیکانپہاماگنرکف۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ااسہمنبزدی،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اؿزیچفںاکایبؿنجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانپہامیگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 725

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ارسائيل ،ابواسحً ،ٙنزو بً مينوٌ ،سيسىاًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رسائ ٔي َل ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙنزٔو بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ ًُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إ ٔ ِ َ

وت ًَل َی
اب ا ِل َ٘بِر ٔ َوٓٔت ِ َي ٔة الؼَّ ِسرٔ َٗا َل َؤٛي ٍْ َي ٌِىٔي ال َّز ُج َل َی ُن ُ
اٌ َی َت ٌَ َّوذُ ٔم ًِ ا ِل ُحب ِ ٔن َوا ِلبُ ِد ٔل َوأَ ِر َذ ٔل ا ِل ٌُ ُنز ٔ َو ًَ َذ ٔ
َو َس َّل َه ک َ َ

رف اهَّللَ ٔم ِي َضا
ٓٔت ِ َي ٕة ََل َي ِش َت ِِ ٔ ُ

یلعنبدمحم،فعیک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،دیسانرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسانپہ
اماگنرکےتےھتشبدیلےسلخبےسافررذلیرمعیےسافرذعابربقےسافردؽےکہنتفےس۔فعیکرفامےتںیہہکدؽےکہنتفےس
رمادہیےہہکآدیمطلغدیقعہرپرمےافراےساسدیقعہےسوتہباکومعقہنےلم۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ارسالیئ،اوبا،قح،رمعفنبومیمؿ،دیسانرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجعمداعںیئ۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اجعمداعںیئ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 726

راوی  :ابوبرک ،یزیس بً ہاروٌ ،ابومالک سٌس بً حرضت كار ٚرضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ أَى ِ َبأَىَا أَبُو َمال ٔ ٕک َس ٌِ ُس بِ ًُ كَارٔ ٕ ًِ ًَ ٚأَبٔيطٔ أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
ٕ أَُٗو ُل ح ٔي َن أَ ِسأ َ ُل َربِّی َٗا َل ُٗ ِل َّ
ِرف یٔی َو ِار َح ِنىٔي َو ًَآٔىٔي َو ِارزُ ِٗىٔي
َو َٗ ِس أَ َتا ُظ َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َِ ٛي َ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ
ک َوزُى ِ َيا َک
َو َج َن ٍَ أَ َػابٔ ٌَ ُط اْلِ َ ِربَ ٍَ إ ٔ ََّل ِاْلٔبِ َض َاو َٓإ ٔ ٌَّ َص ُؤ ََل ٔ
َک زٔی َي َ
ئ َی ِح َن ٌِ ًَ ل َ

اوبرکب ،سیدی نب اہرفؿ ،اوبامکل دعس نب رضحت اطرؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک یبن یک دختم ںیم اکی رمد احرض وہا افر
لل َّ ُه َّ عْف ِ َ ْچ
ْب
ِب
ب
ْ
ف
م
رعضایکاےاہللےکروسؽ!ںیماےنپربےس(داع)اموگنںوتایکرعضرکفں؟رفامایاہکرکفا ما ِ ْرَل َف ْار ِ ی َف َ أع ِ ی َف ْارزُ ِ ی
اےاہلل!ریمیششخبرفام۔ھجمرپر تمرفام۔ےھجماعتیفاطعرفامافرےھجمرزؼاطعرفامافرآپےناوگنےھٹےکالعفہابیقاایلگنںعمج
رکےکرفامایہکہیاملکتاہمترےےئلاہمترےدنیافرداینوکعمجرکدںیےگ۔
رافی  :اوبرکب،سیدینباہرفؿ،اوبامکلدعسنبرضحتاطرؼریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اجعمداعںیئ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 727

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌ ،حنازبً سلنہ ،جبر بً حبيب ،او کلثوو بيت ابی برک ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة أَ ِخب َ َرنٔی َجبِرُ بِ ًُ َحبٔيبٕ ًَ ًِ أ ُ ِّو ک ُ ِل ُثوو ٕ ب ٔ ِيتٔ أَبٔی بَ ِرکٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الس ًَا َئ َّ
ک ٔم ًِ ا ِل َدي ِر ٔک ُ ِّلطٔ ًَا ٔجلٔطٔ َوآ ٔجلٔطٔ َما
الل ُض َّه إنٔ ِّی أَ ِسأَلُ َ
ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ َّل َن َضا صَ َذا ُّ
الْش ک ُ ِّلطٔ ًَا ٔجلٔطٔ َوآ ٔجلٔطٔ َما ًَل ٔ ِن ُت ٔم ِي ُط َو َما ل َِه أَ ًِل َِه َّ
ک ٔم ًِ َّ ِّ
ک ٔم ًِ َخي ِر ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
ًَل ٔ ِن ُت ٔم ِي ُط َو َما ل َِه أَ ًِل َِه َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک َّ
ک ٔم ًِ َ ِّ
ک ا ِل َح َّي َة َو َما َ َّْق َب إٔل َِي َضا ٔم ًِ َٗ ِو ٕل
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
ش َما ًَاذَ بٔطٔ ًَ ِب ُس َک َوىَب ٔ ُّي َ
ک َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ًَ ِب ُس َک َوىَب ٔ ُّي َ
َما َسأ َ َل َ
ئ َٗ َـ ِي َتطُ یٔی َخي ِ ّرا
ک أَ ٌِ َت ِح ٌَ َل ک ُ َّل َٗ َـا ٕ
ک ٔم ًِ ال َّيارٔ َو َما َ َّْق َب إٔل َِي َضا ٔم ًِ َٗ ِو ٕل أَ ِو ًَ َن ٕل َوأَ ِسأَلُ َ
أَ ِو ًَ َن ٕل َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،ربجنببیبح،اؾوثلکؾتنبایبرکب،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
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 ََْ َ
نِم َفْ ٍؽ َأ ْفلَمَعٍ َف َأ ْ أ
ب ِإ ْ َھاأ ْ
ي َْ
نِم َفْ ٍؽ َأ ْف ٍ
ب ِإ ْ َھاأ ْ
با َّم ِإ ِن َأ ْ أ
َُْ
ع َ
لَمَع َف َأ ُع ُذ ِ َ
ک َف َ ِ ُّ َ
ال ِر َف َ أم َّق َ
 ََْکُلَا خ َ ّت ََة َف َ أم َّق َ
ن
َأ ْؿ ََخْغَ َل ُ َّ
خااےاہلل!ںیمآپےسامتؾریخامیتگنوہں۔داینیکیھبافرآرختیکیھب۔وجےھجمولعمؾےہافر
ک ََأ
قئٍَْ َض ْن َت ُة َِل َ ًْ
سجاکےھجمملعںیہنافرںیمآپیکانپہامیتگنوہںامتؾرترشےسداینےکافرآرختےک سجاکےھجمملعےہاسےسافرسجاکےھجم
ملعںیہناسےسیھب۔اےاہلل!ںیمآپےسفہالھبیئامیتگنوہںوجآپےسآپےکدنبہافریبنےنامیگنافرںیمآپیکانپہامیتگن
وہں۔اےاہلل!ںیمآپےستنجامیتگنوہںافراےکسرقبیرکےنفاےلاامعؽفاوقاؽیھبافرںیمآپیکانپہامیتگنوہںدفزخ
ےس افر رہ اس وقؽ فلمع ےس وجدفزخ ےک رقبیرکے افر ںیمآپ ےس ہی وساؽرکیت وہںہک رہ ہلصیف وج آپ ےن ریمی ابتب
نے
ن
رفامایاےسریخانبد جن ے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،ربجنببیبح،اؾوثلکؾتنبایبرکب،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اجعمداعںیئ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 728

موسي ٗلاٌ ،جزیز ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :یوسٕ بً ٰ

وسي ا ِل َ٘ َّلا ٌُ َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ٕ بِ ًُ ُم َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ٔ َز ُج ٕل َما َت ُ٘و ُل فٔی الؼَّ ََلة ٔ َٗا َل أَ َتظَ َّض ُس ث ُ َّه أَ ِسأ َ ُل اهَّللَ ا ِل َح َّي َة َوأًَُوذُ بٔطٔ ٔم ًِ ال َّيارٔ أَ َما َواهَّللٔ َما أ ُ ِح ٔش ًُ
ک َو ََل َزى ِ َسى َ َة ُم ٌَاذ ٕ َٗا َل َح ِول ََضا ى َُسى ِ ٔس ٌُ
َزى ِ َسى َ َت َ
ویفس نب ومٰیس اطقؿ ،رجری ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ےن اکی صخش ےس رفامای مت
امنزںیمایکڑپےتھوہ؟رعضایکدہشتےکدعباہللاعتیلےستنجاکوساؽرکاتوہںافردفزخےسانپہاماتگنوہںافرفاہلل!ںیمآپیک
انگنگٹہ افراعمذ ریض اہللاعتٰیلہنع(وج امہرے اامؾںیہ)یک انگنگٹہ ںیہن اتھجمس(ہکآپ افراعمذ ایک داع امےتگن ںیہ) رفامای مہ یھب

ایسےکرگد(تنجاکوساؽافردفزخےسانپہ)انگنگےتںیہ۔
رافی  :ویفسنبومٰیساطقؿ،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وفع(درزگر)افراعتیف(دنتریتس)یکداعامانگن۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
وفع(درزگر)افراعتیف(دنتریتس)یکداعامانگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 729

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی ،ابً ابی ٓسیک ،سلنہ بً ورزاٌ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
اٌ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل أَتَی
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک أَ ِخب َ َرنٔی َسل ََن ُة بِ ًُ َو ِر َز َ

السى ِ َيا
لس ًَا ٔ
ل َٗا َل َس ِل َربَّ َ
ئ أَٓ َِـ ُ
ک ا ِل ٌَٔ َِو َوا ِل ٌَآ َٔي َة فٔی ُّ
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ُّی ا ُّ
َو ِاْ َٔة ٔ ث ُ َّه أَ َتا ُظ فٔی ا ِليوو ٔ َّ
السى ِ َيا
الس ًَا ٔ
ل َٗا َل َس ِل َربَّ َ
ئ أَٓ َِـ ُ
ک ا ِل ٌَٔ َِو َوا ِل ٌَآ َٔي َة فٔی ُّ
الثانٔی َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ُّی ُّ
َِ
َ
َو ِاْ َٔة ٔث ُ َّه أَ َتا ُظ فٔی ا ِليوو ٔ َّ
َة ٔ
الس ًَا ٔ
ل َٗا َل َس ِل َربَّ َ
ئ أَٓ َِـ ُ
ک ا ِل ٌَٔ َِو َوا ِل ٌَآ َٔي َة فٔی ُّ
الثالٔثٔ َٓ َ٘ا َل یَا ى َ ٔي َّي اهَّللٔ أَ ُّی ُّ
َِ
السى ِ َيا َو ِاْ ٔ َ
َ
َة ٔ َٓ َ٘ ِس أَ ِٓ َل ِح َت
َٓإٔذَا أ ُ ًِ ٔل َ
يت ا ِل ٌَٔ َِو َوا ِل ٌَآ َٔي َة فٔی ُّ
السى ِ َيا َو ِاْ ٔ َ

دبع ارلنمحنباربامیہدیقشم ،انبایبدفکی،ہملسنبفرداؿ،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیم اکیصخشاحرضوہا افر رعض ایکاےاہلل ےکروسؽ! وکیسنداع الضف ےہ؟رفامایاےنپ ربےس وفع
افراعتیفاموگن۔ رھپدفرسے رفزآپیکدختم ںیماحرض وہرک رعضایکاےاہلل ےکروسؽ! ایکداعالضفےہ ؟رفامای اےنپرب
ےسوفعافراعتیفبلطرکف۔رھپرسیتےرفزاحرضدختموہرکرعضایکاےاہللےکیبن!ایکداعالضفےہ؟رفامایاےنپربےس
داینفآرختںیموفعافراعتیفاکوساؽرکف۔بجںیہمتداینآرختںیموفعافراعتیفلماجےئوتمتالفحایہتفوہےئگ۔

رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،انبایبدفکی،ہملسنبفرداؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وفع(درزگر)افراعتیف(دنتریتس)یکداعامانگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 730

راوی  :ابوبرکً ،لی بً محنسً ،بيسبً سٌيس ،طٌبہ ،یزیس بً خنير ،سليه بً ًامز ،اوسم بً اسناًيل ،ابوبرک

یس بِ ًٔ ُخ َنيِر ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُسل َِي َه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ َیز ٔ َ
بِ ًَ ًَا ٔمز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ أَ ِو َس َم بِ ًٔ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ا ِل َب َحل ٔ ِّی أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ أَبَا بَ ِرکٕ ح ٔي َن ُٗب ٔ َف ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َٗ َاو
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َم َ٘امٔی َص َذا ًَ َاو اْلِ َ َّو ٔل ث ُ َّه بَکَی أَبُو بَ ِرکٕ ث ُ َّه َٗا َل ًَل َِيِ ُٜه ب ٔ ِّ
الؼ ِس َٔٓ ٚإٔى َّ ُط َم ٍَ ا ِلب ٔ ِّر َوص َُنا فٔی
ا ِل َح َّيةٔ َوإٔیَّا ُِ ٛه َوا ِل َٔ ٜذ َب َٓإٔى َّ ُط َم ٍَ ا ِل ُٔ ُحورٔ َوص َُنا فٔی ال َّيارٔ َو َسلُوا اهَّللَ ا ِل ُن ٌَآَا َة َٓإٔى َّ ُط ل َِه یُ ِؤ َت أَ َح ْس َب ٌِ َس ا ِل َي٘ٔي ٔن َخي ِ ّرا ٔم ًِ
اس ُسوا َو ََل َت َباُ َُـوا َو ََل َت َ٘اكَ ٌُوا َو ََل َت َسابَزُوا َو ُٛوى ُوا ً َٔبا َز اهَّللٔ إ ٔ ِخ َواىّا
ا ِل ُن ٌَآَاة ٔ َو ََل َت َح َ

اوبرکب ،یلع نب دمحم ،دیبعنب دیعس ،ہبعش ،سیدی نب ریمخ ،میلس نب اعرم ،افطس نب اامسلیع ،اوبرکب رفامےت ںیہ ہک بج یبن اس داین ےس
رشتفی ےل ےئگ وت اوہنں ےن دیسان اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہی رفامےت انس ہک روسؽ اہلل ریمی اس ہگج زگہتش اسؽ ڑھکے
وہےئ۔ اس ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفان آایگ۔ ھچک دری دعب رفامای چس اک اامتہؾ رکف ہک ہی یکین ےک اسھت یہ وہاتکس
ےہافرہیدفونںزیچںیتنجںیم(ےلاجےنفایل)ںیہافروھجٹےسوچبویکہکنوھجٹانگہےکاسھتوہاتےہافرہیدفونںدفزخ
ںیم (ےل اجےن فایل) ںیہ افر اہلل اعتیل ےس اعتیف افر دنتریتس امےتگن روہویکہکن یسک وک یھب نیقی(اامیؿ) ےک دعب دنتریتس ےس سبھ
رکوکیئتمعنںیہندییئگافرابمہدسحہنرکف۔اکیدفرسےےسضغبہنروھک۔اکیدفرسےےسعطققلعت(البذعررشیع)ہنرکف
افراکیدفرسےہنمتمومڑفہکتشپاسیکرطػروھکافرنباجؤاہللےکدنبے!اھبیئاھبیئ۔
رافی  :اوبرکب،یلعنبدمحم،دیبعنبدیعس،ہبعش،سیدینبریمخ،میلسنباعرم،افطسنباامسلیع،اوبرکب

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وفع(درزگر)افراعتیف(دنتریتس)یکداعامانگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 731

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍٛ ،ہنص بً حشًً ،بساهَّلل بً بزیسہ ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َِ ٛض َن ٔص بِ ًٔ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَى َّ َضا َٗال َِت َیا َر ُسو َل
اهَّللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ٌِ َوا َٓ ِ٘ ُت ل َِي َل َة ا ِل َ٘ ِسرٔ َما أَ ِزًُو َٗا َل َت ُ٘ولٔي َن َّ
ٕ ًَىِّي
الل ُض َّه إٔى َّ َ
ک ًَ ُٔ ٌّو تُ ٔح ُّب ا ِل ٌَٔ َِو َٓا ًِ ُ
کہ
یلعنبدمحم،فعیک ،مسنبنسح،دبعاہللنبربدیہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!
لل َّ
ه
ب
ل
ع
رفامےیئ ارگ ےھجم بش دقر بیصن وہ اجےئ وت ایک داع رکفں ؟ رفامای ا ُ َّم ِإ َّي عَفُ ٌو ُ ِ ُ ْ
ف َ ِ َّی انہک اے اہلل ! آپ تہب
ت ا عَفْ َو َ أقعْ ُ
َ ّ ّ
درزگررفامےنفاےلںیہ۔درزگررکےنوکدنسپرکےتںیہاسےئلھجمےسدرزگررفامےیئ۔
کہ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک ،مسنبنسح،دبعاہللنبربدیہ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وفع(درزگر)افراعتیف(دنتریتس)یکداعامانگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 732

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ہظاو ػاحب زستوائیٗ ،تازہًَ ،لء بً زیاز ًسوی ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َػاح ٔٔب َّ
ئ بِ ًٔ زٔیَاز ٕ ا ِل ٌَ َسو ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی
الس ِست َُوائٔ ِّی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ُّ

ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ َز ًِ َوة ٕ َی ِس ًُو ب ٔ َضا ا ِل ٌَ ِب ُس أَٓ َِـ َل ٔم ًِ َّ
ک ا ِل ُن ٌَآَا َة فٔی
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
َة ٔ
ُّ
السى ِ َيا َو ِاْ ٔ َ
یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾ اصبحدوتسایئ،اتقدہ،العءنب زایددعفی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکدنبہ اسداع
لل َّ
ه
ّ
ُ
َ
ْ
ل
ُ
َ
أخ ِة)اےاہلل!ںیمآپےسداینفآرختںیماعتیفاماتگنوہں۔
 ََْکُلَا مُغَا َ أأق َة ِفا ّ
ےسرتہبوکیئداعںیہناماتگن(ا ّم ِإ ِنأ ْ أ
دل ْ َ أِّ َف ْٓال ِ َ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾاصبحدوتسایئ،اتقدہ،العءنبزایددعفی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجمتںیمےسوکیئداعرکےوتاےنپآپےسادتباءرکے(ےلہپاےنپےئلامےگن)
ابب  :داعؤںاکایبؿ
بجمتںیمےسوکیئداعرکےوتاےنپآپےسادتباءرکے(ےلہپاےنپےئلامےگن)

جلس  :جلس سوو

حسیث 733

راوی  :حشً بً ًلی خَلل ،زیسبً حباب ،سٔياٌ ،ابواسح ،ٙسٌيسبً جبير ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبيِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َد ََّل ُل َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِز َح ُن َيا اهَّللُ َوأَ َخا ًَاز ٕ
ًَبَّا ٕ
نسحنبیلعالخؽ،زدینبةحب،ایفسؿ،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلمہرپافروقؾاعدےکاھبیئ(ایکنرطػوعبمثیبنرضحتوہدہیلعاالسلؾرپر تمرفامےیئ
۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،زدینبةحب،ایفسؿ،اوبا،قح،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

داعوبقؽوہیتےہرشبہکیطدلجیہنرکے۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعوبقؽوہیتےہرشبہکیطدلجیہنرکے۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 734

راوی ً :لی بً محنس ،اسح ٙبً سلامیٌ ،مالک بً اىص ،زہزی ،ابی ًبيس مو ٰیی ًبسالزحنً بً ًوٖ ،حرضت ابوہزیزہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَى َ ٕص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی ًُب َ ِي ٕس َم ِوی َی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
ًَ ِو ٕ
ل یَا
ٕ َي ٌِ َح ُ
اب ْٔلَ َح ٔس ُِ ٛه َما ل َِه َي ٌِ َح ِل ٗٔي َل َو َِ ٛي َ
ٖ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ي ُِش َت َح ُ
َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل َي ُ٘و ُل َٗ ِس َز ًَ ِو ُت اهَّللَ َٓ َل ِه َي ِش َتحٔ ِب اهَّللُ یٔی
یلع نب دمحم ،ااحسؼ نب امیلسؿ ،امکل نب اسن ،زرہی ،ایب دیبع ومٰیل دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےساکییکداعوبقؽوہیتےہرشبہکیطدلجابزیہنرکے۔یسکےن
رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! دلج ابزی ےسیک ؟ رفامای ہی ےہک ہک ںیم ےن اہلل ےس داع امیگن رگم اہلل ےن وبقؽ یہ ںیہنیک۔ (ینعی  ین یہ
ںیہن)۔
رافی  :یلع نب دمحم ،ا،قح نب امیلسؿ ،امکل نب اسن ،زرہی ،ایب دیبع ومٰیل دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشویںہنےہکہکاےاہللارگآپاچںیہوتےھجمشخبدںی۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
وکیئصخشویںہنےہکہکاےاہللارگآپاچںیہوتےھجمشخبدںی۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 735

راوی  :ابوبرکً ،بساهَّلل بً ازریص ،ابً ًحَلٌ ،ابی زیاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
ٔیص ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ أبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َي ُ٘ولًََّ أَ َح ُس ُِ ٛه َّ
رک َظ َلطُ
ِرف یٔی إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت َو ِل َي ٌِز ٔ ِو فٔی ا ِل َن ِشأ َ َل ٔة َٓإ ٔ ٌَّ اهَّللَ ََل ُم ِ ٔ
الل ُض َّه اُ ٔ ِ
اوبرکب ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب الجعؿ ،ایب زاید ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامای مت ںیم وکیئ رہزگ ہی ےہک اے اہلل! ارگ آپ اچںیہ وت ےھجم شخبدںی۔ امےنگن ںیم یگتخپ ا رایر رکین اچےیہ(ہک اے
اہلل!آپرضفرےھجمشخبدںیہکآپےکالعفہوکیئےنشخبفاالںیہن)ویکہکناہللرپوکیئزربدیتسرکےنفاالںیہن۔
رافی  :اوبرکب،دبعاہللنبادرسی،انبالجعؿ،ایبزاید،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امسامظع
ابب  :داعؤںاکایبؿ
امسامظع

جلس  :جلس سوو

حسیث 736

ًيسي بً یوىصً ،بساهَّلل بً ابی زیاز ،طہز بً حوطب ،سيسہ اسناء بيت یزیس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرکٰ ،

یس َٗال َِت َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ َیز ٔ َ
اس ُه اهَّللٔ اْلِ َ ًِوَ ُه فٔی صَا َتي ِ ٔن ِاْ َی َتي ِ ٔن َوإ ٔ َل ُضِ ُٜه إ ٔ َل ْط َواح ْٔس ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل ص َُو ال َّز ِح َن ًُ ال َّزح ٔي ُه َوَٓات ٔ َحةٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِ
اٌ
ُس َورة ٔآ ٔل ً ِٔن َز َ
اوبرکبٰ،یسیع نب ویسن ،دبعاہلل نب ایب زاید ،رہش نب وحبش،دیسہ اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامیت ںیہہک روسؽ اہلل یلصاہلل
لَ
ُ
ِ
ھ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْحارلِّحُافروسرہافہحتیکادتبایئآںیتی)
اُ أل ِإلَ َة ِإ أل ُ َ
ہیلعفآہلفملسےنرفامایامسامظعاؿدفآوتیںںیمےہ َف ِإ ْم ِإلَ ٌة َف ِ ٌ
ها ّرل ُ
رافی  :اوبرکبٰ،یسیعنبویسن،دبعاہللنبایبزاید،رہشنبوحبش،دیسہاامسءتنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امسامظع

جلس  :جلس سوو

حسیث 737

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقیً ،نزو بً ابی سلنہً ،بساهَّلل بً ًَلءٗ ،اسه زورسی سيس ًبسالزحنً بً ابزاہيه
موسي ُ ،يَلٌ بً اىصٗ ،اسه ،ابی امامہ
ًيسي بً ٰ
زمظقیً ،نزو بً ابوسلنہٰ ،

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
اس ُه اهَّللٔ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه َٗا َل ِ
اٌ َوكط َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاصٔي َه ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی
ْقة ٔ َوآ ٔل ً ِٔن َز َ
اْلِ َ ًِوَ ُه َّال ٔذی إٔذَا ُزعٔ َی بٔطٔ أَ َج َ
اب فٔی ُس َو ٕر ث َ ََل ٕث ا ِل َب َ َ
وسي َٓ َح َّسثَىٔي أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ َُ ِي ََل ٌَ بِ ًَ أَى َ ٕص یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه
ََک ُت ذَل ٔ َ
ٔيسي بِ ًٔ ُم َ
ک لٌٔ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ أَبٔی َسل ََن َة َٗا َل ذ َ ِ

ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ

دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،رمعف نب ایب ہملس ،دبعاہلل نب العء ،اقمس دفرسی دنس دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،رمعف نب اوبہملس،
ٰیسیعنب ومٰیس،الیغؿنباسن،اقمس،ایباامہمرفامےتںیہہکاہللاعتیلاکامسامظعسجےکاسھتداعامیگناجےئوتوبقؽوہیتےہ۔

نیتوسروتںںیمےہ۔وسرہرقبہوسرہآؽرمعاؿافرہط۔ہیدحثیاقمسےسوباہطساوباامہمریضاہللاعتٰیلہنعرموفًاعرمفیےہ۔
رافی  :دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،رمعف نب ایب ہملس ،دبعاہلل نب العء ،اقمس دفرسی دنس دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،رمعف نب
اوبہملسٰ،یسیعنبومٰیس،الیغؿنباسن،اقمس،ایباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امسامظع

جلس  :جلس سوو

حسیث 738

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،مالک بً مِولً ،بساهَّلل بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ٔم ِِ َو ٕل أَى َّ ُط َسنٔ ٌَ ُط ٔم ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي ُّي
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج َّل َي ُ٘و ُل َّ
ک أَى ِ َت اهَّللُ اْلِ َ َح ُس الؼَّ َن ُس ا َّل ٔذی ل َِه َیل ٔ ِس َول َِه یُول َِس َول َِه یََ ًِ ُٜل ُط ُّ ُٔ ٛوا
ک بٔأَى َّ َ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
َ
اب
أَ َح ْس َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َ٘ ِس َسأ َل اهَّللَ بٔا ِسنٔطٔ اْلِ َ ًِوَ ٔه َّال ٔذی إٔذَا ُسئ ٔ َل بٔطٔ أَ ًِ َلي َوإٔذَا ُزعٔ َی بٔطٔ أَ َج َ
یلع نب دمحم ،فعیک ،امکل نب وغمؽ ،دبعاہلل نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی
لل َّ
ُ
ه
ب
ک
ّ
لض
َ
َ
ُ
ک
َ
ُا ّ مَ ُذ ّ ِ
ُوترفامایاسےناہللاعتیل ےس
ي َف ْمَل ُي َ َْ
لِلَّ َْ أ
نا ُ
صخشوکہیےتہکانسا ّم ِإ ِن َأ ْ أ
ي َأ ْ َ
ل َفمَلْ َ ْنلَ ُة ُ فُ ًوا َأ َ ٌ
ال َ ُ
القمَلْ َ ِ ْ
 ََْکُلَ ِنأَْ َّ َ
امسامظع ےکذرہعیوساؽایکسجےکذرہعیوساؽایکاجےئوتفہامکلاطعرفاماتےہافراسےکذرہعیداعیکاجےئوتاہللوبقؽرفامات
ےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،امکلنبوغمؽ،دبعاہللنبرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

امسامظع

جلس  :جلس سوو

حسیث 739

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ابوخزینہ ،اىص بً سيریً ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یً ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا أَبُو ُخزَیِ َن َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ سٔير ٔ َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج َّل َي ُ٘و ُل َّ
ک ا ِل َن َّيا ٌُ بَسٔی ٍُ َّ
الش َن َوا ٔ
ت
ک ا ِل َح ِن َس َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل أَى ِ َت َو ِح َس َک ََل َ ٔ
یک َل َ
ش َ
ک بٔأ َ ٌَّ َل َ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
َ
اب
َواْلِ َ ِر ٔ
َکاو ٔ َٓ َ٘ا َل َل َ٘ ِس َسأ َل اهَّللَ ب ٔ ِ
اسنٔطٔ اْلِ َ ًِوَ ٔه َّال ٔذی إٔذَا ُسئ ٔ َل بٔطٔ أَ ًِ َلي َوإٔذَا زُعٔ َی بٔطٔ أَ َج َ
ق ذُو ا ِل َح ََل ٔل َو ِاْل ٔ ِ َ
یلعنبدمحم،فعیک،اوبزخب ہ،اسننبریسنی،رضحتاسن نبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
لل َّ
ْ
ل
ه
ل
ّ
س
ح
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
م
اْ ُأؿَ ُ
َل ْ َ َّ
َِا ّ ََو ِ
ض َُذف
ات َف َْ أ
اکیرمدوک(داعںیم)ہیےتہکانس ّم ِإ ِن َأ ْ أ
ال ْر ِ
ن َف ْ َ
َلا َمْ َذ َ أل ِإلَ َة ِإ ّ أل َأ ْ َ
ُ َ
ي َ
 ََْکُلَ ِ أنَْ َّؿ َ
ک َ ألرَشِ َ
ال ْ َک ِ
اؾوترفامایاس ےناہللاعتیلےکامسامظع ےکذرہعیاہللےسوساؽایک سجےکذرہعیاماگناجےئ وت اہللاطع رفاماتےہافر
الْج ََل ِأؽ َف ْ ِٔ أ
اسےکذرہعیداعامیگناجےئوتاہللوبقؽرفاماتےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اوبزخب ہ،اسننبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امسامظع

جلس  :جلس سوو

حسیث 740

راوی  :ابویوسٕ ػيسَلنی محنسبً احنس رقی ،محنس بً سلنہٓ ،زاری ،ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ًٜيه جہىي ،او النوميين
سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

ٕ الؼَّ ِي َس ََلن ٔ ُّی ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَ ِح َن َس ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ا ِل َٔزَار ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی َط ِي َب َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو یُو ُس َ

بِ ًٔ ًُ َِ ٜي ٕه ا ِل ُح َضىٔ ِّي ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َّ
ک َّ
اللاصٔز ٔ
ک بٔا ِسنٔ َ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
َّ
ٔيت بٔطٔ أَ َج ِب َت َوإٔذَا ُسئٔل َِت بٔطٔ أَ ًِ َل ِي َت َوإٔذَا ا ِست ُ ِرح ِٔن َت بٔطٔ َرح ِٔن َت َوإٔذَا
ک َّال ٔذی إٔذَا ُزً َ
اللي ِّٔب ا ِل ُن َب َار ٔک اْلِ َ َحبِّ إٔل َِي َ

اب
َ ِج َت َٗال َِت َو َٗا َل ذ َ
ُرف َج َت بٔطٔ َ َّ
است ِ ٔ
ِ
َات یَ ِوو ٕ یَا ًَائٔظَ ُة َص ِل ًَل ٔ ِنتٔ أَ ٌَّ اهَّللَ َٗ ِس َز َّلىٔي ًَل َی ٔاَل ِس ٔه َّال ٔذی إٔذَا زُعٔ َی بٔطٔ أَ َج َ
َٗال َِت َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ بٔأبَٔی أَى ِ َت َوأُم ِّی ٓ ٌََ ِّل ِنئيطٔ َٗا َل إٔى َّ ُط ََل یَ ِي َبغٔی ل َٔک َیا ًَائٔظَ ُة َٗال َِت َٓت َ َيح َِّي ُت َو َجل َِش ُت َسا ًَ ّة ث ُ َّه
ٗ ُِن ُت َٓ َ٘ َّبل ُِت َرأ ِ َس ُط ث ُ َّه ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ ًَ ِّل ِنئيطٔ َٗا َل إٔىَّطُ ََل َی ِي َبغٔی َل ٔک یَا ًَائٔظَ ُة أَ ٌِ أ ُ ًَ ِّل َن ٔک إٔى َّ ُط ََل یَ ِي َبغٔی ل َٔک أَ ٌِ
السى ِ َيا َٗال َِت َٓ ُ٘ ِن ُت َٓ َت َو َّؿأ ِ ُت ث ُ َّه َػ َّل ِي ُت َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّه ُٗل ُِت َّ
وک ال َّز ِح َن ًَ
وک اهَّللَ َوأَ ِزًُ َ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِزًُ َ
َت ِشأَلٔي َن بٔطٔ َط ِيئّا ٔم ًِ ُّ

وأَ ِز ًُو َک ا ِلب َرَّ الزَّح ٔيه وأَ ِزًُ َ َ
رف یٔی َو َت ِز َح َنىٔي َٗال َِت
َ َ
َ
وک بٔأ ِس َنائ َٔک ا ِل ُح ِشى َي ک ُ ِّل َضا َما ًَل ٔ ِن ُت ٔم ِي َضا َو َما ل َِه أَ ًِل َِه أَ ٌِ َت ِِ ٔ َ
ئ َّالًٔي َز ًَ ِو ٔ
ت ب ٔ َضا
ک َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َٗا َل إٔى َّ ُط َلف ٔی اْلِ َ ِس َنا ٔ
َاس َت ِـ َح َ
ٓ ِ
اوبویفس دیصالین دمحمنب ادمح ریق ،دمحم نب ہملس ،زفاری ،ایب ہبیش ،دبعاہلل نب میکع ینہج ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
لل َّ
ه
ّ
ص
ُ
َ
ل
َ
ْ
ِ
اْ َأر ِ
 ََْکُلَ ِ أن ْ م َِک َّ
ک
رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک (داع ںیم) ہی ےتہک انس (ا ّم ِإ ِن أ ْ أ
اظ ِ
أِ ا َّػ ّن ِِت ُ َ
ے
ال َ ِ َ
ج َف ِإ َذا ُضتِل ْ َتبِ ِة َأعْ َػ ْن َت َف ِإ َذا ْ ُْ
َ َّ ِ
ب)افراکیرفز
ِح َف ِإ َذاا ْشنُفْرِتَجَبِ ِة ََّف ْ َ
ِحبِ ِة َر ِ ْ َ
اس ِ ْ َ
الق ِإ َذا ُدعِن َتبِ ِة َأ َ ْ َ
ب ِإ ْ َ
َْ أ ّ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ! ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک ےھجم اہلل اعتیل ےن اانپ فہ انؾ ئات دای ےہ ہک
بجفہانؾےلرکداعیکاجےئوتاہللاعتیلوبقؽرفامےتںیہ۔ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!ریمےامںابپآپرپرقابؿ۔
ےھجم فہ انؾ اھکس دےئجی۔ رفامای اہمترے ےئل فہ انمبس ںیہن اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع۔ رفامیت ںیہ ہی نس رک ںیم ٹہ یئگ افر ھچک
درییھٹیب رھپڑھکیوہیئ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اک رسکرارکوچام۔رھپرعض ایک اےاہلل ےکروسؽیلصاہلل ہیلعفآہلفملس !
ےھجمفہامسمیلعترفامدےئجی۔رفامایاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنع!ںیہمتاھکساناہمترےےئلیہومزفںںیہناسےئلہکانمبسںیہنہک
لل َّ
ے
ْ
ه
ِ
ّ
ُ
ْ
َ
ْ
أي ُ ْ َ
اُح
ک َ ََّ
کا َ
الارلَِّحَ َف َأ ْد ُع َ
ْح َف َأ ْد ُع َ
لِلَّ َف َأ ْد ُع َ
متامسےکذرہعیداینیکوکیئزیچاموگن۔رفامیتا ّم ِإ ِن َأ ْد ُع َ
ک ِ أنَْ ْ ََم ِ َ
کارلَّ َ َ
چ
چ
ُّ
َ
َ
ِ َأ ْؿَُع ْف ِ َر َِل َفرَتْ َمَ ِبی)ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ِ َأ ْؿَُع ْف ِ َر َِل َفرَتْ َمَ ِبی)اہک َ أ
(معَلِمْ ُتم ِْب َھاأ َف َ أممَلْ َأ ْ ْ
کَل ِ َھاأ َ أمعَلِمْ ُتم ِْب َھاأ َف َ أممَلْ َأ ْ ْ
رکسماےئافراراشدرفامایفہامساںیہناامسءںیمےسےہنجےسمتےن(ایھب)داعامیگن۔
رافی  :اوبویفس دیصالین دمحمنب ادمح ریق ،دمحم نب ہملس ،زفاری ،ایب ہبیش ،دبعاہلل نب میکع ینہج ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع

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

اہللزعفلجےکاامسءاکایبؿ
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہللزعفلجےکاامسءاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 741

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسہ بً سلامیٌ ،محنسبً ًنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اس ّنا ٔمائ َ ّة إ ٔ ََّل َواح ّٔسا َم ًِ أَ ِح َؼا َصا َز َخ َل ا ِل َح َّي َة
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ِهَّلِل تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔي َن ِ
اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےکاکیمکوسینعیاننونےانؾںیہ۔وجاںیہنایدرکےل(ھجمسرکافراسےکاطمقبااقتعدیھبرےھک)فہ
تنجںیمدالخوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہللزعفلجےکاامسءاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 742

موسي بً ً٘بہً ،بسالزحنً ارعد،
راوی  :ہظاو بً ًنارً ،بسالنلک بً محنس ػيٌانی ،ابوميذر زہير بً محنس تيیمٰ ،

حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َّ َ َ
َّ َ
َّ َ
َّ
يیم َح َّسثَ َيا
َحسث َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َحسث َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الؼَّ ِي ٌَان ٔ ُّی َحسث َيا أبُو ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ُزصَيِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس التنٔ ٔ ُّ

َ
رع ُد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ِهَّلِل تٔ ِش ٌَ ّة
ُم َ
وسي بِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
َ َّ
الواصٔزُ
َوتٔ ِشٌٔي َن ِ
اس ّنا ٔمائ َ ّة إ ٔ ََّل َواح ّٔسا إٔى َّ ُط و ٔ ِت ْز یُ ٔح ُّب ا ِلو ٔ ِت َز َم ًِ َحٔٔوَ َضا َز َخ َل ا ِل َح َّي َة َوه ٔ َی اهَّللُ ا ِل َواح ٔ ُس الؼَّ َن ُس اْلِ َ َّو ُل ِاْ ٔ ُ
ک ا ِل َح َُّّ ٙ
َّار ا ِل ُن َت َٜب ِّرُ الزَّ ِح َن ًُ ال َّزح ٔي ُه
ا ِل َباكٔ ًُ ا ِل َدال ٔ ُ ٙا ِل َبارٔ ُئ ا ِل ُن َؼوِّ ُر ا ِل َنل ٔ ُ
الش ََل ُو ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ ا ِل ُن َض ِينٔ ًُ ا ِل ٌَزٔیز ُ ا ِل َحب ُ
َّ
يٕ ا ِل َدبٔيرُ َّ
ل ا ِل َه ُّی ا ِل َ٘ ُّي ُوو ا ِل َ٘از ٔ ُر ا ِل َ٘اصٔزُ ا ِل ٌَل ٔ ُّی
ل ا ِل َحنٔي ُ
الشنٔي ٍُ ا ِل َب ٔؼيرُ ا ِل ٌَلٔي ُه ا ِل ٌَؤي ُه ا ِل َب ُّار ا ِل ُن ِت ٌَا ٔل ا ِل َحلٔي ُ
الل ٔل ُ
اب ا ِل َوزُوزُ َّ
ِرکی ُه
الظُٜو ُر ا ِل َنا ٔج ُس ا ِل َوا ٔج ُس ا ِل َوایٔی الزَّا ٔط ُس ا ِل ٌَ ُٔ ُّو ا ِل َِ ُٔو ُر ا ِل َحلٔي ُه ال َ ٔ
ا ِل َحٜٔي ُه ا ِل َ ٔ
یب ا ِل ُنحٔ ُ
ْق ُ
يب ا ِل َِىٔ ُّي ا ِل َوصَّ ُ
الظضٔي ُس ا ِل ُنبٔي ُن ا ِلبُرِصَا ٌُ ال َّزؤ ُُٖ ال َّزح ٔي ُه ا ِل ُن ِب ٔس ُئ ا ِل ُنٌٔي ُس ا ِل َباً ُٔث ا ِل َوار ُٔث ا ِل َ٘و ٔ ُّی َّ
اب الزَّب ا ِلنحٔي ُس ا ِل َویٔی َّ
الظسٔی ُس
ال َّت َّو ُ ُّ َ
ُّ
َّ
الـ ُّار ال َّيآ ٔ ٍُ ا ِل َباقٔی ا ِل َواقٔی ا ِل َدآ ُٔف الزَّآ ٔ ٍُ ا ِل َ٘اب ٔ ُف ا ِل َباس ُٔم ا ِل ُنٌٔزُّ ا ِل ُن ٔذ ُّل ا ِل ُن ِ٘ ٔش ُم الز ََّّز ُا ٚذُو ا ِل ُ٘ َّوة ٔ ا ِل َنتٔي ُن ا ِل َ٘ائ ٔ ُه
َّ
َاَر َّ
يت ا ِل َناى ٔ ٍُ ا ِل َحا ٔم ٍُ ا ِل َضازٔی ا ِلک َافٔی اْلِ َبَ ُس ا ِل ٌَال ٔ ُه الؼَّ از ٔ ُٚ
الشا ٔم ٍُ ا ِل ُن ٌِ ٔلي ا ِل ُن ِحٌٔي ا ِل ُننٔ ُ
السائ ٔ ُه ا ِل َحآ ُٔى ا ِل َؤٛي ُ
ل ا ِلٔ ٔ ُ

ور ا ِل ُنئيرُ ال َّت ُّاو ا ِل َ٘سٔی ُه ا ِلو ٔ ِتزُ اْلِ َ َح ُس الؼَّ َن ُس َّال ٔذی ل َِه یَل ٔ ِس َول َِه یُول َِس َول َِه یََ ًِ ُٜلطُ ُّ ُٔ ٛوا أَ َح ْس َٗا َل ُز َصي ِ ْر ٓ ََب َل َِ َيا ٔم ًِ َُي ِر ٔ
ال ُّي ُ

ک َو َل ُط ا ِل َح ِن ُس ب ٔ َي ٔسظ ٔا ِل َديِرُ َوص َُو ًَل َی
ک َل ُط َل ُط ا ِل ُن ِل ُ
َواح ٔ ٕس ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِل ٌٔل ِٔه أَ ٌَّ أَ َّول ََضا ُي ِٔ َتحُ بٔ َ٘ ِو ٔل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
شی َ
کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َل ُط اْلِ َ ِس َنا ُئ ا ِل ُح ِشى َي

اشہؾ نب امعر ،دبعاکلمل نب دمحم اعنصین ،اوب،رذر زریہ نب دمحم یمیت ،ومٰیس نب ہبقع ،دبعارلنمح ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاعتیلےکاننونےانؾںیہ۔اکیمکوس۔اہللاعتیلاطؼںیہ
اطؼ وک دنسپ رفامےت ںیہ وج اؿ انومں وک وفحمظ رکےل فہ تنج ںیم دالخ وہاگ افر فہ اامسء ہی ںیہ اَہلل ہی انؾ اہلل اعتیل یک ذات ےک ےئل
وصخمص ےہ۔ ریغ اہلل رپ اس اک االطؼ ںیہن وہاتکس ہن خقنقتاأ ہن اجمزا۔ اس ذایت انؾ وک وھچڑ رک ابیق ےنتج انؾ ںیہ فہ بس افصیت انؾ ںیہ۔
َالفؽ بس
ینعی اہلل اعتیل یک یسک تفص یہ ےک اابتعر ےس ںیہ۔ اَول ِ
َاُ رسدار اکلم وج بس ےس ےب اینز افر بس اس ےک اتحمج ںیہ۔ ا ُ
ےس الہپ ینعی اس ےس ےلہپ وکیئ وموجد ہن اھت۔ اَال َِخ بس ےس ی ۔ال۔ ینعی بج وکیئ ہن رےہ فہ وموجد رےہ اگ۔ ا ََّظ ِ ُأ ُ آاکشرا رہ زیچ اک
فوجد وہظر اہلل اعتیل ےکفوجد ےس ےہ ذہلا اکتانئتیک رہزیچ افر رہ رہ ذرہاسیک یتسہ افر فوجد رپ رفنش دلیل ےہ ذہلا اہلل اعتیلوخب
ِ
أط وپدیشہ۔ اس یک
اظرہ ےہ۔ اس اک اکی بلطم اغبل یھب ےہ ینعی فہ ااسی ہبلغ فاال ےہ ہک اس ےس افرپ وکیئ وقت ںیہن ےہ۔ ا ََل ُ

ذاتیکہنکافرایکسافصتےکاقحقئکتلقعیکراسیئںیہنےہ۔یسکاکیتفصاکااحہطیھبوکیئںیہنرکاتکس۔ہناینپراےئےس
ایکسھچکتیفیکایبؿرکاتکسےہذہلااساابتعرےساسےسزایدہوکیئوپدیشہںیہنےہ۔زینفہااسیک اپےہہکاسےسرپےوکیئہگج
ںیہناہجںاسیکآا ھےسافلھجوہرکانپہلمےکس۔ا َ أَِلل ِ َُتیشمافرتمکحےکاطمقبکیھٹادنازہرکےنفاالافراسادنازہےک
اطمقبدیپارکےنفاال۔اسےنرہزیچ یکاکیاخصدقماررقمررکدی۔یسکوکوھچ اافریسکوکسباافریسکوکااسنؿافریسکوکویحاؿ
َل ِریالبیسکالصےک
یسکوکاہپڑافریسکوکرھتپافریسکوکیھکمافریسکوکرھچمرغضرہاکییکاکیاخصدقماررقمررکدیےہ۔ا َ أ
ل
افرالبیسکللخےکدیپارکےنفاال۔اَ مُص ِّو ُررطحرطحیکوصرںیتانبےنفاالہکرہوصرتدفرسیوصرتےسدجاافراتممزےہ۔
اَلمَل ِکابداشہیقیقحاینپدتریبافررصتػںیماتخمرقلطم۔ا َ ُّ
َلاثتبافرربقح۔ایکسدخایئافر اشنہشیئقحےہافر یقیقحےہ۔اس
ُ
لم ے
ےکوسابسریغیقیقحافرچیہےہ۔اَل َُّ َل ُ َأؾآوتفںافرةیعںےساسملافرالسیتماکاطع رکےنفاال۔اَ ُونِمُولخمؼوک آوتفںےسانم
لمُہِب
م
ِ
د ےنفاالافرانمےکاسامؿدیپارکےنفاال۔اَ ُنرہزیچاکابہگنؿ۔ا ََِْسیُزعتفاالافرہبلغفاال۔وکیئاساکاقمہلبںیہنرکاتکس
ل
افر ہن وکیئ اس رپ ہبلغ اپاتکس ےہ۔ اَلخ َ َّتا ُأر ربج افر رہق فاال۔ وٹےٹ وہےئ اک وجڑےن فاال افر ڑگبے وہےئ اک درتس رکےن فاال۔ اَ مُ َت َکیِّ ُر
َ
ِ
فابرکی نیبینعی ایسییفخافر
ااہتنیئ دنلبافرربرتسج ےک اسےنمبسریقحںیہ۔اَرلَّ ُ
نٰمح نم تیرمحفاال۔اَرلَِّحُسبا رہمابؿ۔اَلل ّ ِػن ُ
ل
ابرکیزیچفںاکادراک رکےنفاالاہجںاگنںیہںیہنچنہپںیتکس۔سبافطلفرکؾ رکےنفاالیھبےہ۔اَ خ َ ِتی ُرسباآاگہ افرابربخےہ۔فہ
ل َس
رہزیچیکتقیقحوکاجاتنےہ۔رہزیچیکاسوکربخےہ۔ہیاننکممےہوکیئزیچوموجدوہافراہللوکاسیکربخہنوہ۔ َا ّ مِن ُْبسھچکےننس
فاال۔اَل َنضِی ُربسھچکدک ےنھفاال۔امیلعلتہباجےننفاال۔سجےسوکیئزیچیفخمںیہنوہیتکس۔ااکسملعامتؾاکتانئتےکاظرہافرابنط
ل
لح
لع ِب
م
ل
ج
َ
ت
ت
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
فاال۔ا ََل ُّأرسباااھچولسکرکےنفاال۔اَلمُ َنغَا ِأؽتہبدنلب۔اَ ل۔شبرگدقر۔ا َ َلتہبامجؽفاال
وکطیحمےہ۔اَ َػ ُمتہب
ل
۔اَ ح َ ُّی ذبات وخد زدنہ افر اقمئ ابذلات یکسج ذات اقمئ وہ سج یک ایحت وک یھبک زفاؽ ںیہن۔ اَل َق ُّنو ُؾ اکتانئت اعمل یک ذات فافصت اک
َل ِد ُردقرتفاال۔اےس اےنپاکؾ ںیم یسکآہل یکیھب رضفرتںیہن افر فہ زجعافر الاچریگےساپک
اقمئرےنھکفاالافراھتےنمفاال۔ا َ أ
لج ِب
افرزنمہےہ۔ا ََل ِ ُأ ُہبلغفاال۔اَلغَ ِلیُّ تہبدنلبفربرتہکاس ےسافرپیسکاکرمہبتںیہن۔اَ کَ ُمسبیوتمکحںفاال۔اس اکوکیئاکؾتمکح
ل
ےساخیلںیہن افر فہرہ زیچ یک وتحلصمںےسفافقےہ۔اَل َقرِبیُتہبرقبی۔اَ مُخِن ُتداعؤںاکوبقؽرکےنفاال افردنبفںیکاکپر اک
لعَب ُ
أب ریغب رغض
وجاب د ےن فاال۔ َا ِ یّ سبا ےب اینز افر ےب رپفاہ۔ اےس یسک یک احتج ںیہن افر وکیئ یھب اس ےس ینغتسم ںیہن۔ َاول ََّہ ُ
ےکافرریغبوعضےکوخبد ےنفاال۔دنبہیھبھچکششخبرکاتےہرگمایکسششخبانصق افرانامتؾےہویکہکندنبہیسک وکھچکرفہیپ
ہسیپ دے اتکس ےہ رگم تحص افر اعتیف ںیہن دے اتکس ہکبج اہلل اعتیل یک ششخب ںیم بس ھچک یہ دالخ ےہ۔ َاولَ ُدف ُد سبا تبحم رکےن
لَُ
أُ سبی شبریگ فاال شبرگ
فاال۔ ینعی دنبفں یک وخب راعتی رکےن فاال افر اؿ رپ وخب ااعنؾ رکےن فاال۔ اَ ُّکو ُر تہب دقرداؿ۔ ا ََم ِ ُ
َاُ  ین افر ےب رپفاہ ہک یسک زیچ ںیم یسک اک اتحمج ںیہن ای ہی ینعم ہک اینپ رماد وک اپےنفاال وج اچاتہ ےہفیہ وہات ےہ۔ اَول َِاَل
قلطم۔ اَول ِ ُ

اس راہ راتس رپ الےن فاال۔ اَلعَفُ ّوُتہب اعمػ رکےن فاال۔ اَلعَفُو ُر تہب ےنشخب
اکراسز افر امکل افر امتؾ اکومں اک وتمیل افر مظنم۔ اَرلَّ ِ ُ
ل ِب
فاال۔اَ جَل ُمسبایہربدابر۔ایسےئلالعہینانرفامینیھباسوکرجمنیموکوفریزسارپآامدہںیہنرکیتافرانگوہںیکفہجےسفہرزؼیھب
ل
برپفرداگراَ م ََخِت ُذسباشبرگ۔فہاینپذاتافر افصتافرااعفؽ
ںیہنرفاتک۔ا ََکلِمیُتہبرہمابؿ۔اَوتلابوتہبوبقؽرکےنفاال۔اَرلَّ ُّ
ںیم شبرگ ےہ۔ اَول َ ََُّل دمداگر افر دفتس رےنھک فاال ینعی الہ اامیؿ اک بحم افر انرص۔ اَل َّسہِت ُذ احرض ف انرظ افر اظرہ ف ابنط رپ علطم افر
لم
ضعبےتہکںیہہکاومراظرہہےکاجےننفاےلوکدیہشےتہکںیہافرقلطماجےننفاےلوک میلےتہکںیہ۔اَ ُ ِتن ُنقحفاب لوکدجادجا
ُفػسبایہرہمابؿیکسجر تمیکاغتیافرااہتنءںیہن۔اَلمُت ِذئُیلہپابردیپارکےنفاالافردعؾےس
رکےنفاال۔ا َُل َہ ُأؿدلیل۔اَرلَّؤ ُ
فوجد ںیم الےن فاال۔ اَلمُعِت ُذ دفابرہ دیپا رکےن فاال۔ یلہپ ابر یھب ایس ےن دیپا ایک افر ایقتم ےک دؿ یھب فیہ دفابرہ دیپا رکے اگ افر
أع رمدفں وک زدنہ رک ےک ربقفں ےس ااھٹےن فاال افر وسےت وہؤں وک اگجےن فاال۔
دعمفامت وک دفابرہ یتسہ اک ابلس انہپےئ اگ۔ ا ََل ِ ُ
ثامتؾوموجداتےکانفوہاجےنےکدعبوموجدرےنہفاال۔بساکفارثافر امکلبجاسرااعملانفےکاھگٹااتردایاجاگیئوت
اَولَا ِر ُ
لِم ل
َاُِال َق َّہاأ ِر)اکیاہقراہلل
ال ُؾ)آجےکدؿسکیکابداشیہےہ؟افروخدیہوجابدےاگ۔(ہللِاول ِ
ک َ
فہوخدیہرفامےئاگ( َ ِنا مُل ُ
َل ِ ُ
فرضراچنہپےنفاالینعیعفنافررضربساےکساہھتںیمےہ۔ریخافررشافرعفنف
یک۔اَل َقو ُِّیتہبزفرآفر۔اَل َُّ ِذدیُتخس۔اَل َّضا ُّأرا َّ أ
رضر بس ایکس رطػ ےس ےہ۔ ا ََل ِأف ہشیمہ ابیق رےنہ فاال۔ ینعی دامئ اولوجد وکسج یھبک انف ںیہن افر اےکسفوجد یک وکیئ ااہتن ںیہن۔ اہلل
اعتیلفابج اولوجد ےہ۔ امیض ےک اابتعر ےس فہ دق می ےہ افر لبقتسم ےک احلظ ےس فہ ابیق ےہ۔فرہن ایکس ذات ےک احلظ ےسفاہںہن
َف اچبےن فاال۔ ا َ أَِلف ِ ُض ارلَّ ِ ُ
امیض ےہ افر ہن لبقتسم ےہ افر فہ ذبات وخد ابیق ےہ۔ اَول ِ ُّ
اف تسپ رکےنفاال افر دنلب رکےن فاال۔ فہ وکسج

أُطرفایخرکےنفاال۔ینعیا یافر  یونیرزؼیکیگنت
اچےہتسپرکےافرسجوکاچےہدنلبرکے۔ا ََل ِ ُ َ
أب یگنترکےنفاال۔ا ََل ِ ُ
افررفایخبساسےکاہھتںیمےہ۔یسکرپرزؼوکرفاخایکافریسکرپگنتایک۔اَلمُغ ِ ُّراَلمُذ ُِّؽزعتد ےنفاالافرذتلد ےنفاال۔فہ

وکسجاچےہزعتدےافروکسجاچےہذتلدے۔اَلمُ َقش ُِطدعؽفااصنػاقمئرکےنفاال۔اَرلَّزَّ ُ
اؼتہبسبارفزید ےنفاالافررفزی
لم
اکدیپارکےنفاال۔رزؼافررمزفؼبسایسیکولخمؼےہ۔ذُفال ُق َّو ِةوقتفاال۔اَ َ ِتن ُن دشدیوقتفاالسجںیمفعضاالحمضؽافر
ے
ے
ام ربرقار۔ اَ َِل ِ ُأف
أم ہشیمہ اقمئ رےنہ فاال۔ اَدلَّ ِ ُ
زمکفری اک ااکمؿ ںیہن افر ایکس وقت ںیم وکیئ اس اک اقملب افر رشکی ںیہن۔ ا ََل ِ ُ
ِ
ال ِ
ْ
َ
أط دیپا رکےنفاال۔
ےہ۔
فاال
انبےن
اکؾ
اک
دنبفں
فیہ
دںی
رک
رپسد
اکؾ
اانپ
دفرسے
رطػ
یکسج
ینعی
اکراسز
َِک
اچبےن فاال۔ َاول
ُ
ُ
ْ
ل
م
لْم
لْ
ام ِ ُ
ال َُّاأعِمُےننسفاال۔ا ُع ْ ِغیاطع رکےنفاال۔ ا ُخ ْ ِبیزدنیگد ےنفاال۔ا مُمِن ُتومتد ےنفاال۔ ْ َ
أَرفکد ےنافرابزرےنھکفاال۔سج
عِم بس ولوگں وک عمج رکےن فاال ینعی ایقتم ےک دؿ افر رمبک اایشء ںیم امتؾ
اِل ُ
زیچ وک فہ رفک ےل وکیئ اس وک دے ںیہن اتکس۔ ْ َ أ
رفتمؼزیچفںوکعمجرکےنفاال۔ال ْ َھاأ َِد قدیسیھراہداھکےنافرئاتےنفاالہکہیراہاعسدتےہافرہیراہاقشفتےہ افردیسیھراہ
اْلمِلُاجےننفاال۔ال َّضاأ ِد ُؼاچس۔ ُّ
رپالچےنفاالیھبےہ۔ ْ َ
ال ُرفہذباتوخداظرہافررفنش
الَُہشیمہربرقار ْ َ أ
اْل ِأفافکتیرکےنفاال۔ َْ أ

ےہ افر دفرسفں وکاظرہ افر رفنش رکےن فاال ےہ۔ ونر اس زیچ وک ےتہک ںیہ ہک وج وخد اظرہ وہ افر دفرسے وکاظرہ رکات وہ۔ آامسؿ ف
زنیم بس تملظ دعؾ ںیم ےپھچ وہےئ ےھت۔ اہلل ےن اوکن دعؾ یک تملظ ےس اکنؽ رک ونر فوجد اطع ایک۔ سج ےس بس اظرہ وہےئگ۔
اس ےئل فہ ونر اومسلات فاالرض ینعی آامسؿ ف زنیم اک ونر ےہ۔ الْمُ ِتیر رفنش رکےن فاال۔ َّ
ال ُّأؾ رہ اکؾ وک وپرا رکےن فاال۔ ال ْ َقذِمُ ازیل۔
ُ

ُ ذات فافصت ںیم اتکی افر اگیہن۔ ینعی ےب اثمؽ افر ےب ریظن۔ ا َّلضمَ ُذ وج یسک اک اتحمج ںیہن۔ رہ اکی اس اک
ْال ْ ُِت اتکی (اطؼ االیک) َْ أ
ال َ ُ
ب ُک
اتحمجےہ۔ َّ ِ
ُادحافروکیئاساکرسمہںیہن۔
القمَلْ َ ِ َْ
لافروجیسکیکافالدںیہن۔ َفمَلْ َ ْنلَ ُة ُکفُ ًوا َأ َ ٌ
يسجیکافالدںیہن۔ َفمَلْ ُي َ ْ
رافی  :اشہؾ نب امعر ،دبعاکلمل نب دمحم اعنصین ،اوب،رذر زریہ نب دمحم یمیت ،ومٰیس نب ہبقع ،دبعارلنمح ارعج ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلافرولظمؾیکداع۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
فادلافرولظمؾیکداع۔
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یحٌي بً ابی ٛثير ،ابی جٌرف ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرکً ،بساهَّلل بً برکسہیم ،ہظاو زستوائیٰ ،

َّ َ َ
َّ َ
الش ِض ٔیم ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َّ
رف ًَ ًِ أَبٔی
الس ِست َُوائٔ ِّی ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َحسث َيا أبُو بَ ِرکٕ َحسث َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ بَ ِرکٕ َّ ُّ
اب َل ُضًَّ ََل َط َّ
صُ َزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ث َ ََل ُث َز ًَ َوا ٕ
ک ٓ ٔيضًَّٔ َز ًِ َو ُة ا ِل َنوِ لُوو ٔ َو َز ًِ َوةُ
ت ي ُِش َت َح ُ
اَ َو َز ًِ َوةُ ا ِل َوالٔسٔ ل ٔ َو َل ٔسظ ٔ
ا ِل ُن َش ٔ ٔ
اوبرکب،دبعاہللنبرکبیمہس،اشہؾدوتسایئٰ،ییحینب ایبریثک،ایبرفعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماینیتداعںیئوبقؽوہیتںیہاؿںیمھچککشںیہن۔()3ولظمؾیکداع()4اسمرفیکداعافر

()5فادلیکداعافالدےکقحںیم۔
رافی  :اوبرکب،دبعاہللنبرکبیمہس،اشہؾدوتسایئٰ،ییحینبایبریثک،ایبرفعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
فادلافرولظمؾیکداع۔

جلس  :جلس سوو
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راوی  :محنسبً یحٌي ،ابوسلنہ ،حبابہً ،حَلٌ ،او حٔؽ ،ػٔيہ بيت جزیز ،او حٜيه بيت جزیز ،حرضت او حٜيه بيت وزاَ
خزاًيہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة َح َّسثَت ِ َيا حُ َبابَ ُة ابِ َي ُة ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ أ ُ ِّم َضا أ ُ ِّو َحٔ ِٕؽ ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ أ ُ ِّو
اب
َحٕٔ ٜيه ب ٔ ِيتٔ َو َّزا َٕ ا ِل ُدزَاً ٔ َّي ٔة َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل زُ ًَا ُئ ا ِل َوال ٔ ٔس ُي ِٔ ٔضي إیٔ َی ا ِل ٔح َح ٔ

دمحمنبٰییحی ،اوبہملس،ةحہب،الجعؿ،اؾصفح،ہیفصتنبرجری،اؾمیکحتنبرجری،رضحتاؾمیکحتنبفداعزخاہیعریضاہللاعتٰیل
ہنعایبؿرفامیتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتانسفادلیکداع(اہللےکاخص)اجحبکتچنہپاجیت
ےہ۔(ینعیوبقؽوہیتےہ)۔
رافی  :دمحمنبییحی،اوبہملس،ةحہب،الجعؿ،اؾصفح،ہیفص تنبرجری،اؾمیکحتنبرجری،رضحتاؾمیکحتنبفداعزخاہیعریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعںیمدحےسسبانھعنمےہ۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعںیمدحےسسبانھعنمےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 745

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌ ،حنازبً سلنہ ،سٌيسجزیزی ،ابی نٌامہ ،حرضت ًبساهَّلل بً مِٔل

ٔيس ا ِل ُح َزیِز ٔ ُّی ًَ ًِ أَبٔی َن ٌَا َم َة أَ ٌَّ ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة أَى ِ َبأَىَا َسٌ ْ
ُم َِ َّٔ ٕل َسنٔ ٍَ ابِ َي ُط َي ُ٘و ُل َّ
رص اْلِ َبِ َي َف ًَ ًِ َینٔي ٔن ا ِل َح َّي ٔة إٔذَا َز َخ ِل ُت َضا َٓ َ٘ا َل أَ ِی بُى َ َّي َس ِل اهَّللَ ا ِل َح َّي َة َوًُ ِذ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
ک ا ِل َ٘ َِ
ئ
الس ًَا ٔ
بٔطٔ ٔم ًِ ال َّيارٔ َٓإٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َس َيُٜو ٌُ َٗ ِو ْو َي ٌِ َت ُس َ
وٌ ف ٔی ُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،امحدنب ہملس ،دیعسرجریی ،ایب اعنہم ،رضحت دبعاہلل نب لفغم ےن اےنپ اصزبحادے وک ہی داع امےتگن انس
اےاہلل!ںیمآپےساماتگنوہںدیفسلحمتنجےکداںیئہصحںیمبجںیمتنج ںیمدالخوہں۔وترفامایایپرےےٹیب!اہللےس
تنجاموگنافردفزخےساہللیکانپہاموگن(افرصب)ویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسیرقنبیھچکولگ
داعںیمدحےسسبانھرشفعرکدںیےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،امحدنبہملس،دیعسرجریی،ایباعنہم،رضحتدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعںیماہھتااھٹان۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعںیماہھتااھٹان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 746

راوی  :ابوبْشبرک بً خلٕ ،ابً ابی ًسی ،جٌرف بً مينوٌ ،ابی ًثناٌ ،حرضت سلناٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اٌ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِ ٕ
ٔی ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
اٌ ًَ ًِ َسل َِن َ
رف بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِث َن َ
ْش بَ ِ ُ
َک ْیه َي ِش َت ِحٌٔي ٔم ًِ ًَ ِب ٔسظ ٔأَ ٌِ یَ ِز َٓ ٍَ إٔل َِيطٔ َی َسیِطٔ َٓيَرُ َّزص َُنا ٔػ ِ ّرفا أَ ِو َٗا َل َخائٔب َ َتي ِ ٔن
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َربَِّ ُٜه َحٌٔ ٌّي َ ٔ

اوبرشبرکبنبفلخ،انبایبدعی،رفعجنبومیمؿ،ایبامثعؿ،رضحتاملسؿریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایاہمترارپفرداگرتہبابایحءافررکمی(زعمزفرہمابؿافروجادایفض)ےہ۔اےساسابتےسایحءآیت ےہہکااکس
دنبہاسےکاسےنماےنپدفونںاہھتالیھپےئرھپفہاےکساہھتاخیلافراناکؾول ادے۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،انبایبدعی،رفعجنبومیمؿ،ایبامثعؿ،رضحتاملسؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعںیماہھتااھٹان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 747

راوی  :محنسبً ػباحً ،ائذ بً حبيب ،ػالح بً حشاٌ ،محنس بً ٌٛب ْقهي ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض
ْقه ِّٔي ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َيا ًَائ ُٔذ بِ ًُ َحبٔيبٕ ًَ ًِ َػال ٔحٔ بِ ًٔ َح َّش َ
اٌ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ا ِل ُ َ
َُ َِت َٓا ِم َشحِ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َز ًَ ِو َت اهَّللَ َٓا ِز َُ ب ٔبُ ُلو ٌٔ َِ َّٔ ٛي َ
ک َو ََل َت ِس َُ ب ٔ ُو ُضورٔص َٔنا َٓإٔذَا َ َ
ک
بٔض ٔ َنا َو ِج َض َ
دمحمنبابصح،اعذئنببیبح ،اصحلنباسحؿ،دمحمنببعک رقیظ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج مت اہلل ےسداع اموگن وت اینپایلیھتہں افرپ روھک افر اہوھتں یک تشپ افرپ تم روھک افر بج
افرغوہاجؤوتدفونںاہھتاےنپہرہہرپریھپول۔

رافی  :دمحمنبابصح،اعذئنببیبح،اصحلنباسحؿ،دمحمنببعکرقیظ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حبصفاشؾیکداع۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
حبصفاشؾیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 748

موسي ،حناز بً سلنہ ،سہيل بً ابی ػالح ،حرضت ابوًياغ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک ،حشً بً ٰ

غ
وسي َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ
یک َلطُ َل ُط ا ِل ُن ِل ُ
ک َو َلطُ
الزُّ َرق ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٗا َل ح ٔي َن ي ُِؼبٔحُ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
ش َ

ْش َز َر َجا ٕ
ْش َخ ٔليئَا ٕ
ت
ا ِل َح ِن ُس َوص َُو ًَل َی کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز ک َ َ
ت َو ُرٓ ٔ ٍَ َل ُط ًَ ِ ُ
اٌ َل ُط ًَ ِس َل َر َٗ َب ٕة ٔم ًِ َو َل ٔس إ ٔ ِس َنٌٔي َل َوحُ َّم ًَ ِي ُط ًَ ِ ُ
ل ذَل ٔ َ َّ
رحزٕ ٔم ًِ َّ
َأَی َر ُج ْل َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
الظ ِي َلا ٌٔ َحًَّي یُ ِن ٔس َي َوإٔذَا أَ ِم َسي َٓنٔ ِث ُ
َوک َ َ
اٌ فٔی ٔ ِ
ک َحًي ي ُِؼبٔحَ َٗا َل َ َ
غ
ک ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َل َػ َس َ ٚأَبُو ًَيَّا ٕ
َو َس َّل َه ٓ ٔ َامی َی َزی ال َّيائ ٔ ُه َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ إ ٔ ٌَّ أَبَا ًَيَّا ٕ
غ یَ ِزؤی ًَ ِي َ
اوبرکب،نسحنبومیس،امحدنبہملس،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبایعشریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
َ ُ َ ے
لْ
لْ
ح
َ
َ
ُ
م
شَ ٌِتوتاےسرضحت
ع
ه
ف
ذ
امےگنل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
فآہلفملسےنرفامایوجحبصےکفتقہیداع َ أ
ک ٍْ
ِّ
ک َفلَ ُةا ْ ُ َ َ
لِلَّ َف ْ َ
ُـُ َ ألرَش َ
ِيلَ ُةلَ ُةا مُ ْل ُ
اامسلیع یک افالد ںیم ےس اکی الغؾ آزاد رکےن ےک ربارب ارج ےلم اگ افر اس یک دس اطخںیئ اعمػ رک دی اجںیئ یگ افر فہ اشؾ کت
ناطیؿ ےس وفحمظ رےہ اگ افر اشؾ وک یہی املکت ڑپےھ وت حبص کت ااسی یہ رےہ اگ۔ رافی ےتہک ںیہ اکی رمد وک وخاب ںیم روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک زایرت وہیئ وت اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! اوبایعشآپ یلص اہللہیلعفآہل فملسیک رطػ
وسنمبرکےکہیہیدحثیایبؿرکےتںیہ۔رفامایاوبایعشےنچساہک۔

رافی  :اوبرکب،نسحنبومٰیس،امحدنبہملس،لیہسنبایباصحل،رضحتاوبایعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
حبصفاشؾیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 749

راوی  :يٌ٘وب بً حنيسبً کاسبً ،بسالٌزیزبً ابی حازو ،سہيل ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ ُح َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ُس َض ِي ٕل ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا أَ ِػ َب ِحت ُِه َٓ ُ٘ولُوا َّ
وت َوإٔذَا أَ ِم َش ِيت ُِه
ک ى َ ُن ُ
ک ى َ ِح َيا َوب ٔ َ
ک أَ ِم َش ِي َيا َوب ٔ َ
ک أَ ِػ َب ِح َيا َوب ٔ َ
الل ُض َّه ب ٔ َ

َٓ ُ٘ولُوا َّ
ک ى َ ُن ُ
وت َوإٔل َِي َ
ک ى َ ِح َيا َوب ٔ َ
ک أَ ِػ َب ِح َيا َوب ٔ َ
ک أَ ِم َش ِي َيا َوب ٔ َ
الل ُض َّه ب ٔ َ
ک ا ِل َن ٔؼيرُ

وقعیب نب دیمحنب اکبس ،دبعازعلسینب ایب احزؾ ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
لل َّ
ه
ن
ب
ط
َ
ہیلعفآہلفملس ےن رفامای حبص وک ہی داع ڑپاھ رکف ا ُ َّم ي َأ ْ َ خ ْ َتاأ َف م
ت اے اہلل ! مہ ےن رصػ آپ یک
ي َ ُن ُ
ي خ ْ َتاأ َف ِ ے َ
ي َأ ْ َُ َْن َتاأ َف ِ َ
َِ
َِ
خ
فہج ےس(دقرتےس) حبص یک افر آپ یہ یکدقرت ےس اشؾ یکافرآپ یہ یکاخرط تننےگ افر آپ یہیک اخرط اجؿدےگنیافر
لل َّ
ْ
ل
ه
ن
ب
ط
م
ي َخْتاأ َفي َ ُن ُ َ
اشؾوہوتیھبیہیداعاماگنرکفا ُ َّم م
َا َضِی ُر۔
ي َأ ْ َ خ ْ َتاأ َف ِ َ َ َ ِ َ
ي َأ ْ َُ ْن َتاأ َف ِ َ
َِ
ت َف ِإ ْ َ
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلسینبایباحزؾ،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
حبصفاشؾیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 750

راوی  :محنسبً بظار ،ابوزاؤز ،ابً ابی زىاز ،اباٌ بً ًثناٌ ،حرضت اباٌ بً ًثناٌ

اٌ بِ ًَ
اٌ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َيا ابِ ًُ أَبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبَ َ
ئ کُلِّ ل َِي َل ٕة بٔ ِش ٔه
اٌ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َما ٔم ًِ ًَ ِب ٕس َي ُ٘و ُل فٔی َػ َباحٔ کُلِّ یَ ِوو ٕ َو َم َشا ٔ
ًَ َّٔ َ

َّ
الشنٔي ٍُ ا ِل ٌَلٔي ُه ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
ئ َوص َُو َّ
ق َو ََل فٔی َّ
اٌ
الش َنا ٔ
اسنٔطٔ َط ِي ْئ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ت ٓ ََي ُ َّ
رض ُظ َط ِي ْئ َٗا َل َوک َ َ
رض َم ٍَ ِ
اهَّللٔ ال ٔذی ََل َي ُ ُّ
ل یَ ِي ُوزُ إٔل َِيطٔ َٓ َ٘ا َل َل ُط أَبَا ٌُ َما َت ِي ُوزُ إیٔ َ َّی أَ َما إ ٔ ٌَّ ا ِل َحس َ
ک
ٔیث ََ ٛنا َٗ ِس َح َّسث ِ ُت َ
َر ْٖ ٔم ًِ ا ِلَٔال ٔ ٔخ َٓ َح ٌَ َل ال َّز ُج ُ
أَبَا ٌُ َٗ ِس أَ َػابَ ُط َ َ

َو َل ٜٔىِّي ل َِه أَ ُٗ ِلطُ یَ ِو َمئ ٔ ٕذ ل ٔ ُي ِن ٔض َي اهَّللُ ًَل َ َّی َٗ َس َر ُظ

دمحمنباشبر،اوبداؤد،انبایب زاند،اابؿنبامثعؿ،رضحتاابؿنبامثعؿرفامےتںیہہک ںیمےندیسانامثعؿریضاہلل اعتٰیلہنعوک ہی
لِلَّ َّ ِ
الق َ أل
ِِما ِ
رفامےتانسہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسوجدنبہیھبرہرفزحبصافراشؾوکہیاملکتےہک ْ ِ
َ ے
ُ ل َس ل ْ ِب
ضف َ أل ِفال
س
َ
َ
ْ
نَ َ
ّ
ها ّ مِن ُْا غَل ُمنیتابر۔۔ہیںیہنوہاتکسہکاےسوکیئرضرےچنہپ۔رافیےتہکںیہہکرضحت
ف
ئ
ِ
ا
أ
م
ر
أ
ال
ف
ش
َ ُ ُّ
َ َ َ
َما ْص ِم ِة ْ ٌ ِ ْ ِ َ
اابؿ وک افجل اھت۔ اکی صخش ایکن رطػ (بجعت ےس) دک ےنھ اگل وت رضحت اابؿ ےناس ےس اہکدےتھکی ایک وہ۔ دحثی اےسی یہ ےہ ےسیج
ںیمےنایبؿیکنکیلاکیرفزںیمڑپھہناکس(وھبؽایگ)اتہکاہللاعتیلاینپالٹدقتریھجمرپاجریرفامدںی۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،انبایبزاند،اابؿنبامثعؿ،رضحتاابؿنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
حبصفاشؾیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 751

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً بْش ،مشٌز ،ابوً٘يل ،ساب ،ٙرسول اهَّلل ػلی اهَّلل ًليہ وآلہ وسله ٛے خازو حرضت

ابوسَلو رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
يل ًَ ًِ َساب ٔ ٕ ًِ ًَ ٙأَبٔی َس ََّلو ٕ َخازٔو ٔ
ْش َح َّسثَ َيا ٔم ِش ٌَ ْز َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما ٔم ًِ ُم ِشل ٔ ٕه أَ ِو إ ٔ ِن َشا ٌٕ أَ ِو ًَ ِب ٕس َي ُ٘و ُل ح ٔي َن یُ ِن ٔسي

اٌ َحًّ٘ا ًَل َی اهَّللٔ أَ ٌِ یُ ِزؿ َٔي ُط یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
َوح ٔي َن ي ُِؼب ٔ ُح َرؿ ُ
ٔيت بٔاهَّللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔزٔی ّيا َوب ٔ ُن َح َّن ٕس ىَب ٔ ًّيا إ ٔ ََّل ک َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحمنب رشب ،ع ،ر ،اوبلیقع ،اسقب ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اخدؾ رضحت اوبالسؾ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےسرفاتیےہہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایوجیھباملسمؿ ایااسنؿ ایدنبہ (رافیوکظفل ںیمکش ےہہک ایکرفامایاھت)
َ ْ ِ ِنم
ُ
ح
َ
لِلّ َر ًّ أن َف ِن ِٔ أأل ْ َ
نوتاہللاعتیلاےسرفزایقتمرضفررایضافروخشرفامںیئےگ۔
ْسأؾ ِد ً أِّ َف مّ ٍذ َ ِ ًّ أ
حبصاشؾہیاملکتےہک َر ِطن ُت ِ أن ِ
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحمنب رشب ،ع ،ر ،اوبلیقع ،اسقب ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اخدؾ رضحت اوبالسؾ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
حبصفاشؾیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 752

راوی ً :لی بً محنسكيآسي ،وٛيًٍ ،بازہ بً مشله ،جبير بً ابی سلنياٌ بً جبير بً ملٌه ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َّ
الل َيآ ٔ ٔس ُّي َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ًُ َبا َزةُ بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسث َ َيا ُج َبيِرُ بِ ًُ أَبٔی ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ ُم ِلٌ ٕٔه
ئ َّ
الس ًَ َوا ٔ
ت ح ٔي َن یُ ِن ٔسي َوح ٔي َن ي ُِؼب ٔ ُح
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ ًُ َن َز َي ُ٘و ُل ل َِه یََ ًِ ُٜر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ َس َُ َص ُؤ ََل ٔ
َة ٔ َّ
َّ
ای َوأَصِلٔی َو َمایٔی
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ِسأَلُ َ
ک ا ِل ٌَٔ َِو َوا ِل ٌَآ َٔي َة فٔی زٔیىٔي َوزُى ِ َي َ
ک ا ِل ٌَٔ َِو َوا ِل ٌَآ َٔي َة فٔی ُّ
السى ِ َيا َو ِاْ ٔ َ

َّ
ک أَ ٌِ
است ُ ِر ًَ ِو َرات ٔی َوآ ٔم ًِ َر ِو ًَات ٔی َوا ِحَٔوِ ىٔي ٔم ًِ بَي ِ ٔن یَ َس َّی َو ٔم ًِ َخ ِلف ٔی َو ًَ ًِ َینٔيىٔي َو ًَ ًِ ٔط َنایٔی َو ٔم ًِ ٓ َِوقٔی َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
الل ُض َّه ِ
ٕ
أُُِ َتا َل ٔم ًِ َت ِحًٔي َٗا َل َؤٛي ٍْ َي ٌِىٔي ا ِل َد ِش َ
یلع نب دمحمانطفسی،فعیک ،ابعدہ نب ملسم ،ریبج نب ایب شلمتاأؿ نب ریبج نب معطم ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ
لل َّ
ه
ّ
ُ
َ
 ََْکُلَ الْعَف َوْ
َ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص اشؾ ہی داعںیئ ںیہن وھچڑا رکےت ےھت۔ (ینعی رضفر امےتگن ےھت) ( ا ّم ِإ ِن أ ْ َأ
لل َّ
لل َّ
ه
ه
َ
خ
ف
ّ
ه
ب
ل
ل
ػ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ع َر ِان َفآنِمْ َر ْف َع ِأن َفا ْ ِ ی نِمْ
 ََْکُلَ ا ع َ ْف َو َف ْ َ أ
أخ ِة ا َّم ِإ ِن َأ ْ أ
َف ْ َ أ
اس َ ْ
اْلف ِ َت َة ِف ادلُّ ْ َ أِّ َف ْٓال ِ َ
اْلف ِ َت َة ِف ِد ِث َف ُد ْ َِّ َأق َف َأ ِ ی َف َم ِأَل ا ّم ْ ُ ْ
َن
َن
ب
م
ن
ِ
ِ
َ
َ
ي َأ ْؿ ُأ ْ َ
ُ
ِ
َ
ِ
ُ
نِم خ ْ ِبی) فعیک ےن اہک ہک آرخی ہلمج ںیم دےنسنھ ےس
ع َأؽ ْ
ذ
ع
أ
ف
ف
ف
نِم
ْ
ف
أَل
َم
نَع
ْ
ف
ی
نَع
ي َ َب َّق َفنِمْ َحل ْ ِفی َف ْ
َِْ
ِْ َ
َ
َ
َِ
انپہامیگن۔
رافی  :یلعنبدمحمانطفسی،فعیک،ابعدہنبملسم،ریبجنبایبشلمتاأؿنبریبجنبمعطم،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
حبصفاشؾیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 753

راوی ً :لی بً محنس ،ابزاہيه بً ًيييہ ،وليسبً ثٌلبہً ،بساهَّلل بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة َح َّسث َ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ َث ٌِل ََب َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
الل ُض َّه أَى ِ َت َربِّی ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل أَى ِ َت َخ َل ِ٘ َتىٔي َوأَىَا ًَ ِب ُس َک َوأَىَا ًَل َی ًَ ِض ٔس َک َو َو ًِس َٔک َما
ک ٔم ًِ َ ِّ
ُوب إ ٔ ََّل أَى ِ َت َٗا َل َٗا َل
اس َت َل ٌِ ُت أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ِ
رف الذُّ ى َ
ِرف یٔی َٓإٔى َّ ُط ََل َي ِِ ٔ ُ
ش َما َػ َي ٌِ ُت أَبُو ُئ بٔي ٔ ٌِ َنت َٔک َوأَبُو ُئ ب ٔ َذى ِ ٔيي َٓاُ ٔ ِ
ِک َّ
الل ِي َل ٔة َز َخ َل ا ِل َح َّي َة إ ٔ ٌِ َطا َئ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٗال ََضا فٔی یَ ِو ٔمطٔ َول َِي َلتٔطٔ ٓ ََن َ
ک ا ِل َي ِوو ٔ أَ ِو تٔل َ
ات فٔی ذَل ٔ َ

اهَّللُ َت ٌَای َی

یلعنبدمحم،اربامیہنبہنییع،فدیلنبہبلعث،دبعاہللنبرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
لل َّ
َ
ه
ع
ل
َ
ح
ب
ق
ْن
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ش
ن
ّ
َ
نِم
ي ْ
ن ِ ی َف َأ َ أن َ ْ ُ
ن َر ِن َ أل ِإلَ َة ِإ ّ أل َأ ْ َ
فملسےنرفامای(دیساالافغتسر)ا ّم َأ ْ َ
ِک َف َف ْع َ
ک َف َأ َ أنع َ ْھذ َ
ع َ
ِک َ أما ْ ََػع ْ ُت َأ ُع ُذ ِ َ
َص َأوُبئُ ِننِغْمَت َِک َف َأوُبئُ ِ َب ْ ِث َ أقعْف ِ ْر ِ َ ُع ُ
ن اے اہلل! آپ ریمے رپفرداگر ںیہ۔ آپ ےک العفہ
رَشِّ َ أم َ َ ْ ُ
ب ِإ َّ أل َأ ْ َ
َل َ أق ِٔ َّب ُة َ أل َ ْف ِ ُراُّذُي َ
وکیئ دوبعد ںیہن۔ آپ ےن ےھجم دیپا رفامای۔ ںیم آپ اک دنبہ وہں۔ ںیم آپ ےک دہع (دہع اتسل) افر فدعہ رپ دقبر ااطتستع اقمئ
وہں۔ںیمےنوجااکحؾےئکاےکنرشےسںیمآپیکانپہاچاتہوہں۔آپےکااعنامتاکاقلئافر فرتػوہںافراےنپانگوہںاک
ارقاری۔ اےئلس ریمی ششخب رفام دےئجی ہک انگوہں وک رصػ آپ یہ ےتشخب ںیہ۔ وج دنبہ ہی املکت دؿ ایرات ںیم ےہک رھپ ایس دؿ
ایراتوکاےسومتآاجےئوتاؿاشءاہللتنجںیمدالخوہاگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اربامیہنبہنییع،فدیلنبہبلعث،دبعاہللنبرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےکےئلرتسبرپآےئوتایکداعامےگن؟
ابب  :داعؤںاکایبؿ
وسےنےکےئلرتسبرپآےئوتایکداعامےگن؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 754

راوی  :محنسبً ًبسالنلک بً ابی طواربً ،بسالٌزیزبً مدتار ،سہيل ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ َح َّسثَ َيا ُس َض ِي ْل ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َ
اٌ َي ُ٘و ُل إٔذَا أَ َوی إیٔ َی َٔا ٔططٔ َّ
الل ُض َّه َربَّ َّ
الش َن َوا ٔ
ق َو َربَّ کُلِّ َط ِي ٕئ َٓال ٔ َٙ
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ ک َ َ
َ

ک ٔم ًِ َ ِّ
اػ َيت َٔضا أَى ِ َت اْلِ َ َّو ُل
ش کُلِّ َزابَّ ٕة أَى ِ َت آخٔذْ ب ٔ َي ٔ
ْقآ ٌٔ ا ِل ٌَو ٔٔيه أًَُوذُ ب ٔ َ
ا ِل َحبِّ َوال َّي َوی ُم ِيز ٔ َل ال َّت ِو َراة ٔ َو ِاْلٔىِحٔي ٔل َوا ِل ُ ِ
َ َٓل َِي َص َب ٌِ َس َک َط ِي ْئ َوأَى ِ َت َّ
ک
ک َط ِي ْئ َوأَى ِ َت ا ِل َباك ًُٔ َٓل َِي َص ُزوى َ َ
الواصٔزُ َٓل َِي َص ٓ َِو َٗ َ
َٓل َِي َص َٗ ِب َل َ
ک َط ِي ْئ َوأَى ِ َت ِاْ ٔ ُ
َط ِي ْئ اٗ ِٔف ًَىِّي َّ
َْق
السیِ ًَ َوأَُِئىٔي ٔم ًِ ا ِلٔ ِ ٔ

دمحمنب دبعاکلمل نب ایب وشارب ،دبعازعلسینب اتخمر ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
لل َّ
ُ َ ے
ه
ل
ل
س
ْ
ل
ُ
ِ
َ
َ
َ
َ
م
ب ا ّ ََو ِ
م ِ َؽ
ش َ أق َ ا خ َ َِّ
ات َف َْ أ
الی ُ ْ
ک ٍْ
ال ْر ِ
ب ِّ
ت َف ّ َ
ض َف َر َّ
ہیلعفآہل فملس بج وسےن ےئلیک رتسب رپ آےت وت ہی داع اماگن رکےت ا ّم َر َّ
َ ِص َنب َ ْ َْ ف َ َل ْن َ َْت َل َ ٌے َ ْ ْٓ ِ َ َ
لْعَػ ِب
الرا ِة ف ْ ِٔالأ ْنخ
ل
ت
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ْ
ِ
ُ
ق
ِ
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َ
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ْ
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ن
أ
ف
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أ
ا
أ
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ن
أ
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نِم
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ي
ذ
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أ
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ا
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ْ
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ن
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ل
ِ
ْ
ف
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َ
ّ
ق
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ل
ٌ
ٌ
ک ٌْ
ِ َفأ ِ ینِمْا رِاےاہلل!آامسونںافر
ض ِ یادلّ ْ ََ
في ْ
ک ْ
ن ّ
ن َ
َْ َ
شا ِ
ش َفأ ْ َ
ش َفأ ْ َ
َ َ
اظأُِ سفْ َ
أط س ُد َ َ
ال ُ
زنیم ےک رب افر رہ زیچ ےک رب ! داےن افر یلھٹگ وک ریچےن فاےل (ااگےن فاےل) وترات الیجن افر رقآؿ میظع وک انزؽ رفامےن
فاےل۔ںیمرہاجونریکربایئےسآپیکانپہںیمآاتوہںہکسجیکاشیپینآپےکہضبقںیمےہ۔آپافؽںیہآپےسےلہپوکیئ
زیچ ہن ؟یھ افر آپ یہ آرخ ںیہآپ ےک دعب ھچک ںیہن۔ آپ یہ اظرہ ںیہ آپ ےس افرپ وکیئ زیچ ںیہن افر آپ یہ ابنط ںیہ ہک آپ
ےسزایدہوپدیشہوکیئزیچںیہن۔ریمیرطػےسرقضادارکدےئجیافرےھجمسلفمےس ینرکدےئجی۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،دبعازعلسینباتخمر،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وسےنےکےئلرتسبرپآےئوتایکداعامےگن؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 755

راوی  :ابوبرکً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،بيساهَّلل ،سٌيسبً ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

َّ
ُ
َ َ ُ َ
َ َ
اط ُط َٓإٔى َّ ُط ََل یَ ِسرٔی َما
َا ٔططٔ َٓ ِل َي ِيز ٔ َِ َزاخٔ َل َة إ ٔ َزارٔظ ٔث َّه ل ٔ َي ِي ُٔ ِف ب ٔ َضا ٔ َ
ًَ َل ِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إٔذَا أ َرا َز أ َح ُسِ ٛه أ ٌِ َي ِـ َلحٔ ٍَ ًَل َی ٔ َ
َار َح ِن َضا
ک َو َؿ ٌِ ُت َج ِي ٔيي َوب ٔ َ
َخ َل َٔ ُط ًَل َِيطٔ ث ُ َّه ل ٔ َي ِـ َلحٔ ٍِ ًَل َی ٔط ِّ٘طٔ اْلِ َیِ َن ًٔ ث ُ َّه ل ٔ َي ُ٘ ِل َر ِّب ب ٔ َ
ک أَ ِر َٓ ٌُ ُط َٓإ ٔ ٌِ أَ ِم َشَ ِٜت َن ِٔ ٔسي ٓ ِ

َوإ ٔ ٌِ أَ ِر َس ِل َت َضا َٓا ِحَٔوِ َضا ب ٔ َنا َحٔٔوِ َت بٔطٔ ً َٔبا َز َک الؼَّ ال ٔ ٔحي َن

اوبرکب،دبعاہللنبریمن،دیبع اہلل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسوکیئاےنپرتسبرپےنٹیلاکارادہرکےوتاےنپازاراکانکرہوھکؽےلافراسےساانپرتسباھجڑےل۔
اےئلسہکاےسولعمؾںیہنہکاسےکےھچیپرتسبرپایکھچکآای(وکیئومذیزیچیہآیتکسےہ)رھپداںیئرکفٹرپٹیلاجےئ۔رھپہیداع
ِل
ْ
جفي َأرفَغة َ أق ِٔؿ َأمْ َُ ْک َتَُفْ ِسی َقأر َچم ْ َھاأف ِإؿ َأر َشل ْ َب َھاأ َ أق ْخفَ ْغ
ِ
خ
َ
ف
ِ
ػ
ْ
َ
کال َّضاأ جِن َناےاہلل
د
ع
أ
ة
ت
أ
ث
ا
أ
ھ
َ
َ
ب
َ
ِ
ي َف َطع ْ ُت َ ِ َ ِ َ ْ ُ ُ ْ
ِِ َ َ
ْ َ ْ ْ
بَِ
ڑپےھ۔ َر ِّ
!آپیہےکرھبفہسرپںیمےناینپرکفٹریھک(لأ)افرآپیہےکارمےسںیماوھٹںاگ۔ارگآپریمیاجؿرفکںیلوتاس
رپ ر تم رفامںیئ افر ارگ وھچڑ دںی (افر ںیم دیبار وہں) وت اس یک اےسی یہ افحتظ رفامےیئ ےسیج آپ اےنپ کین دنبفں یک افحتظ
رفامےتںیہ۔
رافی  :اوبرکب،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وسےنےکےئلرتسبرپآےئوتایکداعامےگن؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 756

راوی  :ابوبرک  ،یوىص بً محنس ،سٌيسبً شحبيل ،ليث بً سٌسً٘يل ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبير ،او النوميين سيسہ
ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

ش ِحبٔي َل أَى ِ َبأَىَا َّ
اب أَ ٌَّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َو َسٌٔي ُس بِ ًُ ُ َ

رع َو َة بِ ًَ الزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ َ
ْقأَ بٔا ِل ُن ٌَوِّ َذ َتي ِ ٔن
ُِ
اٌ إٔذَا أ َخ َذ َم ِـ َح ٌَ ُط َنٔ ََث فٔی َی َسیِطٔ َو َ َ
َو َم َشحَ بٔض ٔ َنا َج َش َس ُظ
اوبرکب ،ویسن نب دمحم،دیعسنب رش لیبح،ثیل نب دعسلیقع ،انباہشب ،رعفہ نب زریب ،اؾ اوملنینمدیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیلاہنع
ےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبجاےنپرتسبرپرشتفیالےتوتاےنپدفونںاہوھتںںیموھپےتکنافروعمذنیتڑپےتھ
افردفونںاہھتوپرےمسجرپریھپےتیل۔

رافی  :اوبرکب ،ویسن نب دمحم ،دیعسنب رشلیبح ،ثیل نب دعسلیقع ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وسےنےکےئلرتسبرپآےئوتایکداعامےگن؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 757

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابواسح ،ٙحرضت بزاء بً ًاذب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙا ِلب َ َرا ٔ
ک َٓ ُ٘ ِل َّ
َو َس َّل َه َٗا َل ل ٔ َز ُج ٕل إٔذَا أَ َخ ِذ َت َم ِـ َح ٌَ َ َ َ
ک
ک َوأَ ِل َحأ ِ ُت هَ ِضزٔی إٔل َِي َ
الل ُض َّه أَ ِسل َِن ُت َو ِجهٔی إٔل َِي َ
َا ٔط َ
ک أ ِو أ َویِ َت إیٔ َی ٔ َ
ِّک َّال ٔذی
ک َّال ٔذی أَىِزَ ِل َت َوى َبٔي َ
ک آ َم ِي ُت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
ک إ ٔ ََّل إٔل َِي َ
ک َلَ َم ِل َحأ َ َوَلَ َم ِي َحأ َ ٔم ِي َ
ک َرُ َِب ّة َو َرص َِب ّة إٔل َِي َ
َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِمزٔی إٔل َِي َ
َٔطة ٔ َوإ ٔ ٌِ أَ ِػ َب ِح َت أَ ِػ َب ِح َت َو َٗ ِس أَ َػ ِب َت َخي ِ ّرا َٛثٔي ّرا
أَ ِر َسل َِت َٓإ ٔ ٌِ ٔم َّت ٔم ًِ ل َِي َلت َٔک ٔم َّت ًَل َی ا ِلٔ ِ َ

یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعذب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
لل َّ
ه
ط
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ش
َ
ل
ھ
ْ
َ
َ
اکی صخش ےس رفامای بج مت وسےن ےک ےئل اےنپ رتسب رپ آؤ وت ہی داع ڑپاھ رکف ا ّم أ ْ مْ ُت َف ِ
َ
َ َفأ َ أِل ُ َ
ت ْرِق ِإ ْ َ
ج ِإ ْ َ
مَْ ِمت َ َ َ
َ
َف َفَّ ْط ُت َأ ْ ِ َ
ب َّ ِ
أي َّ ِ
الق َأ ْر َشل ْ َتاےاہلل!
آمبِک ِ َتا ِ َ َ
َ َ ألمَلْج َ أاَْ َف َ أل َ ْ َ أ
الق َأ ْ َت ْ َ
َ َْ ُ
 َ َف َ ِ ّ ِ َ
ْک ِإ ّ أل ِإ ْ َ
َ َرعْ َت ًة َف َر ْه َت ًة ِإ ْ َ
مق ِإ ْ َ
ںیم ےن اانپ ہرہہ آپ ےک ےئل اکھج دای افر اینپ تشپ رپ آپ ےک اہسرے رپ ریھک افر اانپ اعمہلمآپ ےک رپسد رک دای۔ آپ یک رطػ
رتبغےسافرآپ یہ ےک وخػےس وکیئاکھٹہنںیہن افر وکیئانپہ ںیہنآپےس رگمآپ یہاکڈرےہ۔ ںیمآپیکاتکب رپاامیؿ
الای وج آپ ےن ااتری افر آپ ےک یبن رپ (اامیؿ الای) ںیہنج آپ ےن اجیھب۔ ارگ مت ایس رات ںیم رم ےئگ وت اہمتری ومت رطفت
(دنیقح)رپآیئافرارگمتےنحبصیکوتںیہمتتہبالھبیئاحلصوہیئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،اوبا،قح،رضحترباءنباعذبریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وسےنےکےئلرتسبرپآےئوتایکداعامےگن؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 758

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ارسائيل ،اسح ،ٙابی ًبيسہ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رسائ ٔي َل ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙأَبٔی ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إ ٔ ِ َ
اٌ إٔذَا أَ َوی إیٔ َی َٔا ٔططٔ َو َؿ ٍَ َی َس ُظ َي ٌِىٔي ا ِل ُي ِنى َي َت ِح َت َخ ِّسظ ٔث ُ َّه َٗا َل َّ
ک َی ِو َو َت ِب ٌَ ُث أَ ِو َت ِح َن ٍُ ً َٔبا َز َک
الل ُض َّه ٗٔىٔي ًَ َذابَ َ
َو َس َّل َه ک َ َ
َ

یلعنبدمحم،فعیک،ارسالیئ،ااحسؼ،ایبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
لل َّ
ه
ِب
ْ
ُ
اي َ ْي َؾ
فملس بج وسےن ےک ےئل اےنپ رتسب رپ رشتفی الےت وت اانپ داایں اہھت راسخر کرارک ےک ےچین رےتھک رھپ ےتہک ا َّم ِ ی َ َع َ َ
ننع َ َنح
م
ْ
ِ
َ
ُ
کاےاہلل!ےھجماےنپذعابےساچبدےئجی۔سجرفزآپاےنپدنبفںوکااھٹںیئےگعمجرکںیےگ۔
َ ْ َ ُتأ ْف ْ َ أ
ع َد َ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ارسالیئ،ا،قح،ایبدیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتںیمدیباروہوتایکڑپےھ؟
ابب  :داعؤںاکایبؿ
راتںیمدیباروہوتایکڑپےھ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 759

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی ،وليسبً مشله ،اوزاعیً ،نير بً ہانی ،جيازہ بً ابی اميہ ،حرضت ًبازہ بً

ػامت رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔي ًُ َنيِرُ بِ ًُ صَاى ٔ ٕئ َح َّسثَىٔي
ُج َيا َزةُ بِ ًُ أَبٔی أ ُ َم َّي َة ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َت ٌَ َّار ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َٓ َ٘ا َل

اٌ اهَّللٔ َوا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َو ََل
یک َل ُط َل ُط ا ِل ُن ِل ُ
ح ٔي َن َي ِشت َِي٘ ٔ ُى ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
ش َ
ک َو َل ُط ا ِل َح ِن ُس َوص َُو ًَل َی کُلِّ َط ِي ٕئ َٗس ْٔیز ُس ِب َح َ
َّ
َّ
يب
اس ُتحٔ َ
ُرف َل ُط َٗا َل ا ِل َولٔي ُس أَ ِو َٗا َل َز ًَا ِ
إ ٔ َل َط إَٔل اهَّللُ َواهَّللُ أَ ِٛبَرُ َو ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إَٔل بٔاهَّللٔ ا ِل ٌَل ٔ ِّی ا ِل ٌَو ٔٔيه ث ُ َّه َز ًَا َر ِّب اُ ٔ ِ
ِرف یٔی ُ ٔ َ
َل ُط َٓإ ٔ ٌِ َٗ َاو َٓ َت َو َّؿأ َث ُ َّه َػلَّی ُٗبٔل َِت َػ ََلتُ ُط
دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،فدیلنب ملسم ،افزایع ،ریمع نب اہین ،ہچندہ نب ایب اہیم ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع
لِلَّ
ایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجراتںیمااچکندیباروہافردیباروہرکہیداعڑپےھ(َا ِإَلَ َة ِإ َّلأا ُ
َ ُ َ ے
لْ
لْ
لْ
ح
َ
َ
ُ
م
کُ َف َ أل َْ
لِلَّ الْغََِل ِ ّی
َ َؽ َف َ أل َُّ َة ِإ َّ أل ِ أن ِ
لِلَّ َفا ُ
لِلَّ َفا حَمْ ُذ لِلَِّ َف َ أل ِإلَ َة ِإ َّ أل ا ُ
أؿ ا ِ
ش َ ٌِت ُض ْبجَا ََ
ع
ه
ف
ذ
ک ٍْ
لِلَّ َأ ْ َ
ْ
ِّ
ک َفلَ ُة ا ُ َ َ
َف ْ َ
ُـُ َ أل رَش َ
ِي لَ ُة لَ ُة ا مُ ْل ُ
لْع ِب
ا َػ ِم) رھپ ہی داع امےگن اے اہلل ! ریمی ششخب رفام دےئجی۔ اس یکششخب وہ اجےئ یگ۔ رافی دحثیفدیل ےتہک ںیہ ہک ای ریمے ااتسذ
اامؾ افزایع ےن ہی اافلظ ےہک ہک وکیئ یھب داع امےگن وبقؽ وہیگ۔ رھپ ارگ ڑھکا وہ رک فوض رکے رھپ امنز ڑپےھ وت اس یک امنز یھب وبقؽ
وہیگ۔
رافی  :دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم ،فدیلنب ملسم ،افزایع ،ریمع نب اہین ،ہچندہ نب ایب اہیم ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
راتںیمدیباروہوتایکڑپےھ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 760

یحٌي ،ابی سلنہ ،حرضت ربيٌہ بً ٌٛب اسلیم رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،مٌاویہ بً ہظاو ،طيباٌٰ ،

َ
يٌ َة بِ ًَ ٌَِ ٛبٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ أَى ِ َبأىَا َط ِي َبا ٌُ ًَ ًِ َی ِحٌَي ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة أَ ٌَّ َرب ٔ َ
اٌ َي ِش َن ٍُ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
اٌ َیب ٔ ُ
يت ً ٔ ِي َس بَ ٔ
اب َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوک َ َ
َیم أَ ِخب َ َر ُظ أَىَّطُ ک َ َ
اْلِ َ ِسل ٔ َّ
َي ُ٘و ُل ٔم ًِ َّ
اٌ اهَّللٔ َوب ٔ َح ِنسٔظ ٔ
اٌ اهَّللٔ َر ِّب ا ِل ٌَا َلنٔي َن ا ِل َضو ٔ َّی ث ُ َّه َي ُ٘و ُل ُس ِب َح َ
الل ِي ٔل ُس ِب َح َ

اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،ابیشؿٰ،ییحی،ایبہملس،رضحترہعیبنببعکایملسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکفہروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درفازہ ےک اپس رات زگارےت افر فہ رات ںیم یبن وک تہب دری کت ہی ےتہک ےتنس ُض ْبجَا َأؿ ا َِ
ب
لِلّ َر ِّ
لَ
ن
اْل ِمن َنرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےت ُض ْبجَا َأؿالِلَِّ َف ِحَمْ ِذ َِـ
َْأ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،ابیشؿٰ،ییحی،ایبہملس،رضحترہعیبنببعکایملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
راتںیمدیباروہوتایکڑپےھ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 761

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياًٌ ،بسالنلک بً ًنير ،ربعی ،بً رحاغ ،حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ
رحا ٕ
غ ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة َٗا َل ک َ َ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًُ َنيِر ٕ ًَ ًِ رٔبِع ٔ ِّی بِ ًٔ ٔ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا اىِت ََب َط ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل َٗا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َّال ٔذی أَ ِح َياىَا َب ٌِ َس َما أَ َما َت َيا َوإٔل َِيطٔ ال ُّي ُظو ُر
یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،ریعب،نبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
لْ
ُ
ح
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
م
ِ
َ َ أم َأ َم َ َ أأِّ َف ِإل َ ْت ِةا ّلن ُشو ُر۔)
أ
أن
ح
أ
ق
ال
لِل
ِ
ّ
ذ
َ
َ
ْ
ہیلعفآہلفملسبجراتںیمدیباوہےتوتےتہک(ا ُ
ْ َْ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،ریعب،نبرحاش،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
راتںیمدیباروہوتایکڑپےھ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 762

راوی ً :لی بً محنس ،ابوحشينً ،باز بً سلنہً ،اػه بً ابی ىحوزبً سلنہً ،اػه بً ابی ىحوز ،طہز بً حوطب ،ابی
هبييہ ،حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ال ُّي ُحوز ٔ ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل ُح َشي ِ ٔن ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ٔ
ات ًَل َی ك ُ ُضو ٕر ث ُ َّه َت ٌَ َّار ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل
هَ ب ِ َي َة ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ ًَ ِب ٕس بَ َ
َة ٔإ ٔ ََّل أَ ًِ َلا ُظ
ٓ ََشأ َ َل اهَّللَ َط ِيئّا ٔم ًِ أَ ِمز ٔ ُّ
السى ِ َيا أَ ِو ٔم ًِ أَ ِمز ٔ ِاْ ٔ َ
یلع نب دمحم ،اوبنیسح ،ابعد نب ہملس ،اعمص نب ایب وجندنب ہملس ،اعمص نب ایب وجند ،رہش نب وحبش ،ایب ظتنتہ ،رضحت اعمذ نب  لب
ریض اہلل اعتٰیل ہنعایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وجدنبہ یھب رات وک ابفوض وسےئ رھپ رات
ںیمااچکناسیکآا ھےلھکاسفتقفہداینایآرختیکوجزیچیھبامےگناگاہللاعتیلاےسرضفراطعرفامںیئےگ۔
رافی  :یلع نب دمحم ،اوبنیسح ،ابعد نب ہملس ،اعمص نب ایب وجندنب ہملس ،اعمص نب ایب وجند ،رہش نب وحبش ،ایب ظتنتہ ،رضحت اعمذ
نب لبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یتخسافرتبیصمےکفتقیکداع۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
یتخسافرتبیصمےکفتقیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 763

راوی  :ابوبرک ،محنسبً بْشحً ،لی بً محنس ،وٛيًٍ ،بسالٌزیزبً ًنز بً ًبسالٌزیزً ،نز بً ًبسالٌزیزً ،بساهَّلل بً
جٌرف ،حرضت اسناء بيت ًنيص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
ْش ح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َجنٔي ٌّا ًَ ًِ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَ ِبسٔ

رف ًَ ًِ أ ُ ِّمطٔ أَ ِس َنا َئ ابِ َيةٔ
ا ِل ٌَزٔیز ٔ َح َّسثَىٔي ص ََٔل ْل َم ِوی َی ًُ َن َز بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ

ًُ َن ِي ٕص َٗال َِت ًَ َّل َنىٔي َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه کَل ٔ َنا ٕ
ش ُک بٔطٔ َط ِيئّا
ِرک ٔب اهَّللُ اهَّللُ َربِّی ََل أ ُ ِ ٔ
ت أَُٗولُ ُضًَّ ً ٔ ِي َس ال َ ِ

اوبرکب ،دمحمنب رشبح ،یلع نب دمحم ،فعیک ،دبعازعلسینب رمع نب دبعازعلسی ،رمع نب دبعازعلسی ،دبعاہلل نب رفعج ،رضحت اامسء تنب
سیمعریضاہللاعتٰیلہنعایبؿ رکیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمھچکاملکتاھکسےئوجںیم تبیصم ںیمڑپیتھ
ے
شا)
کبِ ِة َ ْ ً أ
لِلَّا ُ
وہں۔(ا ُ
لِلَّ َر ِ ّن َ أل ُأ ْش ِ ُ
رافی  :اوبرکب،دمحمنبرشبح،یلعنبدمحم،فعیک،دبعازعلسینبرمعنبدبعازعلسی،رمعنبدبعازعلسی،دبعاہللنبرفعج،رضحتاامسء
تنبسیمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
یتخسافرتبیصمےکفتقیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 764

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ہظاو ػاحب زوستوائیٗ ،تازہ ،ابی ًاليہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ صٔظَ او ٕ َػاح ٔٔب َّ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي
الس ِست َُوائٔ ِّی ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ٌَال ٔ َي ٔة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ُّ
اٌ اهَّللٔ
ِرک ٔب ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ ا ِل َحلٔي ُه ال َ ٔ
اٌ اهَّللٔ َر ِّب ا ِل ٌَزِ ٔ
غ ا ِل ٌَو ٔٔيه ُس ِب َح َ
ِرکی ُه ُس ِب َح َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ َي ُ٘و ُل ً ٔ ِي َس ال َ ِ

ت َّ
َر ِّب َّ
الش َن َوا ٔ
ِرک ٔیه َٗا َل َؤٛي ٍْ َم َّز ّة ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ ٓ َٔيضا ک ُ ِّل َضا
غ ال َ ٔ
الش ِب ٍٔ َو َر ِّب ا ِل ٌَزِ ٔ
یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾاصبح دفوتسایئ،اتقدہ،ایباعہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہلل
لْعَػ ِب
َّ َ لْجَل ِب
ْ
ب
ب
ض
ض
َ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ب
ش ا م ْ جَا َأؿ ا ِ
ب َ َْ
لِلّ ا م اکلِمُ ْ جَا َأؿ ا ِ
(ل ِإلَ َة ِإ أل ا ُ
ہیلع فآہل فملس تبیصم ےک فتق ہی داع اماگن رکےت ےھت َ أ
اْ ِ
لِلّ َر ِّ
لِلّ َر ِّ
ال َّسمَو ِ ل َُن
ش َْ
اکلِمِ)فعیکرافیےناکیرمہبترہہملکیکاسھتالاہلاالاہللاکااضہفیھبایک۔
ب ْ َْ
اْ ِ
َ
اتا ّ ْ ِْ َف َر ِّ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشہؾاصبحدفوتسایئ،اتقدہ،ایباعہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشرھگےسےلکنوتہیداعامےگن۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
وکیئصخشرھگےسےلکنوتہیداعامےگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 765

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بيسہ بً حنيس ،ميؼور ،طٌيي ،حرضت او سلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يسةُ بِ ًُ حُن ِي ٕس ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَب ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ

َ َد ٔم ًِ َم ِيزٔلٔطٔ َٗا َل َّ
ک أَ ٌِ أَ ٔؿ َّل أَ ِو أَزٔ َّل أَ ِو أَهِ ل ٔ َه أَ ِو أُهِ ل ََه أَ ِو أَ ِج َض َل أَ ِو یُ ِح َض َل ًَل َ َّی
الل ُض َّه إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ إٔذَا َ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبعہ نب دیمح ،وصنمر ،یبعش ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
لل َّ
چ
َ
ط
ط
ل
ْ
ل
ْ
ه
ِ
ّ
ْ
ُ
ي َأ ْؿ َأ َّ
ض َأ ْف َأ ِز َّؽ َأ ْف َأ ِ َم َأ َْف ُأ َم َأ ْف َأ َھ َل َأ ْف
بج اےنپ دفتل دکہ یس ابرہ رشتفی ےل اجےت وت ہی ےتہک ا َّم ِإ ِن َأ ُع ُذ ِ َ
نُح
ْ
ھ
َ
َ
َلعَل َّتاأےاہلل!ںیم آپ یکانپہاچاتہوہںرمگاہوہےن لسھپاجےنےس ملظرکےن ےس ملظےئکاجےن ےساہجتلرکےنےس افر
اسےسہکریمےاسھتوکیئاہجتلاکراتؤرکے۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعہنبدیمح،وصنمر،یبعش،رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وکیئصخشرھگےسےلکنوتہیداعامےگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 766

راوی  :يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب ،حاته اسناًيلً ،بساهَّلل بً حشينً ،لاء بً يشار ،سہيل بً ابی ػالح ،حرضت
ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ ُس َض ِي ٔل
وب بِ ًُ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ حُ َشي ِ ٔن بِ ًٔ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َ َد ٔم ًِ بَ ِيتٔطٔ َٗا َل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة
بِ ًٔ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ إٔذَا َ َ

إ ٔ ََّل بٔاهَّللٔ ال ُّتک ِ ََل ٌُ ًَل َی اهَّللٔ

وقعیبنبدیمحنباکبس ،احمتاامسلیع،دبعاہللنبنیسح،اطعءنباسیر،لیہسنبایب اصحل،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع
َ َؽ
ِبا ِ
ےسرفاتیےہہکیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہل فملسےس بجاےنپ دفتل دکہےسابرہ رشتفیالےتوتاراشدرفامےت ِ ْ ِ
لِلَّ َ أل َ ْ
َف َ ألَُّ َة ِإ َّ أل ِ أن َِّ
لِلال ُّنکْ َل ُأؿ َ َعا ََِّ
لِل
رافی  :وقعیب نبدیمحنب اکبس،احمتاامسلیع،دبعاہلل نبنیسح،اطعء نباسیر ،لیہس نب ایباصحل،رضحت اوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

وکیئصخشرھگےسےلکنوتہیداعامےگن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 767

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی ،ابً ابی ٓسیک ،ہاروٌ بً ہاروٌ ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
رع ٔد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ارو ٌُ بِ ًُ صَ ُ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک َح َّسثَىٔي صَ ُ
ار َ
وٌ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
اٌ َم ٌَ ُط َم َلکَا ٌٔ ُم َو َّ َِک ٌٔ بٔطٔ َٓإٔذَا
اب بَ ِيتٔطٔ أَ ِو ٔم ًِ بَ ٔ
ل ٔم ًِ بَ ٔ
َ َد ال َّز ُج ُ
اب َزارٔظ ٔک َ َ
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َ َ
ٔيت َٗا َل ٓ ََي ِل َ٘ا ُظ
يت َوإٔذَا َٗا َل َت َوکَّل ُِت ًَل َی اهَّللٔ َٗ َاَل َُ ٔٛ
ٔیت َوإٔذَا َٗا َل ََل َح ِو َل َو ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاهَّللٔ َٗ َاَل ُوٗ ٔ َ
َٗا َل بٔ ِش ٔه اهَّللٔ َٗ َاَل صُس َ
یسا ٌٔ ٔم ًِ َر ُج ٕل َٗ ِس صُس َٔی َو ُٛف َٔی َو ُوق ٔ َی
ْقی َيا ُظ ٓ ََي ُ٘ َوَل ٌٔ َماذَا تُز ٔ َ
َٔ

دبعارلنمحنباربامیہدیقشم ،انبایبدفکی ،اہرفؿ نباہرفؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفامایبجرمداےنپرھگایوکرھٹیےکدرفازہےسابرہآےئوتدفرفےتشاےکسرقمروہےتںیہ۔بج ہی
لِلَّوتےتہکںیہریتیافحتظیکیئگافربجفہاتہک
َ َؽ َف َ ألَُّ َة ِإ َّ أل ِ أن ِ
ےہک ِ ْ ِ
ِبالِلَِّ۔وتفہےتہکںیہریتیراامنہیئیکیئگافربجفہاتہکےہَا َ ْ
َ
لِلَّ۔وتفہےتہک ںیہریتیافکتییکیئگ۔رھپاسےساسےکدفونں ناطیؿےتلمںیہوترفےتشاؿےسےتہکںیہہکمت
ّک َ َعا ِ
ےہ َ َي ّ ْ ُ
اسآدیمےسایک(رشکرکفاان)اچےتہوہسجیکراامنہیئوہیکچافکتیوہیکچافحتظیھبوہیکچ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،انبایبدفکی،اہرفؿنباہرفؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگدالخوہےتفتقیکداع۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
رھگدالخوہےتفتقیکداع۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 768

راوی  :ابوبْشبرک بً خلٕ ،ابوًاػه ،ابً جزیخ ،ابوزبير ،جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ أَ ِخبَرَنٔی أَبُو الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَىَّطُ َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّي
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسث َ َيا أَبُو ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِْشٕ بَ ِ ُ
ل بَ ِي َت ُط ٓ ََذ ََک اهَّللَ ً ٔ ِي َس زُ ُخولٔطٔ َوً ٔ ِي َس كَ ٌَا ٔمطٔ َٗا َل َّ
يت َلِ ُٜه
الظ ِي َلا ٌُ َلَ َمب ٔ َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔذَا َز َخ َل ال َّز ُج ُ
َ
َو ََل ًَظَ ا َئ َوإٔذَا َز َخ َل َول َِه یَ ِذ َُک اهَّللَ ً ٔ ِي َس ُز ُخولٔطٔ َٗا َل َّ
َک اهَّللَ ً ٔ ِي َس كَ ٌَا ٔمطٔ َٗا َل
الظ ِي َلا ٌُ أَ ِز َر ِٛت ُِه ا ِل َنب ٔ َ
يت َٓإٔذَا ل َِه َی ِذ ُ ِ
ِ

يت َوا ِل ٌَظَ ا َئ
أَ ِز َر ِٛت ُِه ا ِل َنب ٔ َ

اوب رشبرکبنبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکہیرفامےتانس بجرمد اےنپرھگ ںیمدالخ وہافردالخوہےتوہےئاہلل وکایدرکےافراھکےتفتق یھب(الثممسباہلل
ےہک) وت ناطی ؿ (اےنپ رکشل ےس) اتہک ےہ اہمترے ےئل (اس رھگ ںیم) ہن وسےن ےئلیک ہگج ےہ ہن رات اک اھکان افر بج آدیم رھگ ںیم
دالخوہاجےئافردالخوہےتفتقاہللوکایدہنرکےوتناطیؿاتہکےہہکںیہمتراتےئلیکاکھٹہنلمایگافربجاھکےتفتقاہلل
وکایدںیہنرکاتوتناطیؿاتہکےہہکںیہمتراتےئلیکاکھٹہنافرراتاکاھکاندفونںلمےئگ۔
رافی  :اوبرشبرکبنبفلخ،اوباعمص،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسرکےتفتقیکداع
ابب  :داعؤںاکایبؿ
رفسرکےتفتقیکداع

جلس  :جلس سوو

حسیث 769

راوی  :ابوبرکً ،بسالزحيه بً سلامیٌ ،ابومٌاویہً ،اػه ،حرضت ًبساهَّلل بً رسجص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َوأَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ ًَ ٔ
رس ٔج َص َٗا َل ک َ َ
اػ ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َ ِ

َّ
اَ َّ
َّ
رف َو َٛآبَ ٔة ا ِل ُن ِي َ٘ل َٔب
ک ٔم ًِ َو ًِ َثا ٔ
ئ ال َّش َ ٔ
الل ُض َّه إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ُ٘و ُل َو َٗا َل ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه یَ َت ٌَ َّوذُ إٔذَا َس َ َ
ئ ا ِل َن ِيوَ ز ٔفٔی اْلِ َصِ ٔل َوا ِل َنا ٔل َو َزا َز أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة َٓإٔذَا َر َج ٍَ َٗا َل ٔم ِثل ََضا
َوا ِل َح ِورٔ َب ٌِ َس ا ِلِ َٜورٔ َو َز ًِ َوة ٔا ِل َنوِ لُوو ٔ َو ُسو ٔ
اوبرکب ،دبعارلمیح نب امیلسؿ ،اوباعمفہی ،اعمص ،رضحت دبعاہلل نب رسسج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل رفس ےک
لل َّ
ه
ْ
ل
ْ
ل
ْ
ل
ّ
ل
ْ
ْ
ل
ُ
م
ُ
َ
َ
ه
ن
م
ش
ْ
َ
ل
خ
َ
َ
َ
َ
ػ
ف
ْ
ع
ْ
َ
َ
َ
ْ
ال ِل َف َ
ام ِأؽ
ع ِة ا َ و ِؾ َفوُسئِ ا َ رِ ِف ْ أ
ي نِمْ َف ْ أ
عئِ ا ّ رِ َف ٓأک َب ِة ا مُ ْن َقل ِت َفا َْو ِر َ ْ َ
اْل َِر َف َد ْ َ
َ ْ
فتق ہی داع ڑپےتھ ا ّم ِإ ِن أ ُع ُذ ِ َ
اےاہلل!ںیم آپیکانپہںیمآاتوہں۔رفسیکواکھفٹافرفیلکتےسافررفسےسولس ےےکدعبربیاحتلےس(ہکاناکؾولوٹںای
وچنہپںوترھگںیمامیلاجیناصقنؿایامیبرییکاحتلد۔ںوھں)افررتیقےکدعبزنتیلےسافرولظمؾیکدبداعےسافررھگایامؽاکربااحؽ
دک ےنھےس۔اوباعمفہییکرفاتیںیمےہہکفا یسرپیھبآپیہیداعرفامےت۔
رافی  :اوبرکب،دبعارلمیحنبامیلسؿ،اوباعمفہی،اعمص،رضحتدبعاہللنبرسسجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابدفابراںاکرظنمدےتھکیفتقہیداعڑپےھ۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابدفابراںاکرظنمدےتھکیفتقہیداعڑپےھ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 770

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیسبً م٘ساو بً شیح ،م٘ساو ،او النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

شیِ ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ ًَائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔبِ ًٔ ُ َ
اٌ فٔی َػ ََلتٔطٔ َحًَّي َي ِش َت ِ٘ب ٔ َلطُ
اٌ إٔذَا َرأَی َس َحا ّبا ُم ِ٘ب ٔ َّل ٔم ًِ أ ُ ُٓ ٕٔ ٙم ًِ ِآَْا َٔ ٚت َز َک َما ص َُو ٓ ٔيطٔ َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ

َط َٗا َل َّ
ٓ ََي ُ٘و ُل َّ
الل ُض َّه َس ِي ّبا ىَآ ٔ ٌّا َم َّز َتي ِ ٔن أَ ِو ث َ ََلثَ ّة َوإ ٔ ٌِ َٛظَ َٔ ُط اهَّللُ ًَزَّ
ک ٔم ًِ َ ِّ
الل ُض َّه إٔىَّا َن ٌُوذُ ب ٔ َ
ش َما أ ُ ِر ٔس َل بٔطٔ َٓإ ٔ ٌِ أَ ِم َ َ
ک
َط َحنٔ َس اهَّللَ ًَل َی ذَل ٔ َ
َو َج َّل َول َِه یُ ِن ٔ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدینب دقماؾ نب رشحی ،دقماؾ ،اؾ اوملنینمدیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک یبن یسک یھب اقف ےس
لل َّ
ه
ُ
َ
ابدؽآاتدےتھکیوتسجاکؾںیموغشمؽوہےتاےسوھچڑدےتیارگہچ(یلفن)امنزیہویکںہنوہافرایکسرطػہنمرکےکےتہکا ّم ِإ َّ أن

َُ
ي نِمْ رَشِّ َ أم ُأ ْرلِسَ بِ ِةاے اہلل ! مہ آپ یک انپہ ںیم آےت ںیہ۔ اس رش ےسسجےک اسھت اےس اجیھبایگ ارگ فہ رباتس وت رفامےت
ع َُو ُذ ِ َ
لل ّ ُه
َ
َ
َ
َ
ِ
ْ
َ
َ
ّ
ث ََب ًةاےاہلل!اجریافرانعفاپیناطعرفامدفاینیترمہبتافرارگاہللےکارمےسابدؽٹھچاجاتوتآپاسرپ
يأ ْف أ
ش َن ً أ
ا م َ ًْأ
أفَمّ ِ
اہللاکرکشاجبالےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینبدقماؾنبرشحی،دقماؾ،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابدفابراںاکرظنمدےتھکیفتقہیداعڑپےھ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 771

راوی  :ہظاو بً ًنارً ،بسالزحنيسبً حبيب بً ابی ًْشیً ،اوزاعی ،ىآٍٗ ،اسه بً محنس ،او النوميين سيسہ ًائظہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

یً َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی ىَآ ٔ ٍْ أَ ٌَّ ا ِل َ٘اس َٔه بِ ًَ
ْٔش َ
يب بِ ًٔ أَبٔی ا ِلٌ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔيسٔ بِ ًُ َحب ٔ ٔ
َط َٗا َل َّ
الل ُض َّه ا ِج ٌَ ِل ُط َػ ِّي ّبا َصئيئّا
ُم َح َّن ٕس أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ ًَائ ٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک َ َ
اٌ إٔذَا َرأَی ا ِل َن َ َ
اشہؾ نب امعر ،دبعارلدیمحنب بیبح نب ایب رشعنی ،افزایع ،انعف ،اقمس نب دمحم ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس
لل َّ
ه ے
ه
ُ
َ
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابرشدےتھکیوتاراشدرفامےتا ّم ْاخغَ ْل ُة َص ِّن ًتاأ َِتن ًتاأ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعارلدیمحنببیبحنبایبرشعنی،افزایع،انعف،اقمسنبدمحم،اؾاوملنینمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ابدفابراںاکرظنمدےتھکیفتقہیداعڑپےھ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 772

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،مٌاذبً مٌاذ ،ابً جزیخً ،لاء ،او النومين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ

َط ِت ُ ِّ
َک ِت
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َرأَی َمدٔي َل ّة َت َل َّو ٌَ َو ِج ُض ُط َو َت َِي َّ َر َو َز َخ َل َو َ َ
َ َد َوأَٗ َِب َل َوأَ ِزبَ َز َٓإٔذَا أَ ِم َ َ
رس َی ًَ ِيطُ َٗا َل ٓ ََذ َ َ
َل ُط ًَائٔظَ ُة َب ٌِ َف َما َرأَ ِت ٔم ِي ُط َٓ َ٘ا َل َو َما یُ ِسر ٔ
ٔیک ل ٌََ َّل ُط ََ ٛنا َٗا َل َٗ ِو ُو صُوز ٕ َٓ َل َّنا َرأَ ِو ُظ ًَار ّٔؿا ُم ِش َت ِ٘ب ٔ َل أَ ِوزٔیَت ٔض ٔ ِه َٗالُوا
اس َت ٌِ َح ِلت ُِه بٔطٔ ِاْ َی َة
َطىَا بَ ِل ص َُو َما ِ
َص َذا ًَار ْٔق ُم ِن ٔ ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اعمذنب اعمذ ،انب رججی ،اطعء ،اؾ اوملنیم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسبجاربدےتھکیوتآپاکہرہہ ریغتوہاجاترگندبؽاجات۔آپیھبکادنرآےتیھبکابرہاجےتیھبکاسےنمآےتافریھبکہنم
ریھپےتیل(رغضارطضابافرےبینیچاطریریتہ)بجابرشوہیتوتآپیکہیتیفیکاجیتریتہ۔ںیمےنآپےساساکذترکہ
ایکوترفامایںیہمتایکربخ!اشدیہیااسییہوہےسیج وقؾوہدےناہکبجاوہنںےناینپفادویںاکرطػاربآاتداھکیہکہیابدؽےہوج مہ
رپربےساگ(اسںیماپینںیہن)ہکلبہیفیہذعابےہیکسجںیہمتدلجی؟یھ۔آتیےکآرخکت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اعمذنباعمذ،انبرججی،اطعء،اؾاوملنیمدیسہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصم زدہوکدےھکیوتہیداعڑپےھ۔
ابب  :داعؤںاکایبؿ
تبیصمزدہوکدےھکیوتہیداعڑپےھ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 773

یحٌي ًنزو بً زیيار ،آل زبير ،ساله ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،خارجہ بً مؼٌب ،ابی ٰ
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َخارٔ َج َة بِ ًٔ ُم ِؼ ٌَبٕ ًَ ًِ أَبٔی َی ِحٌَي ًَ ِنزٔو بِ ًٔ زٔی َيارٕ َول َِي َص بٔ َؼاح ٔٔب ابِ ًٔ ًُ َي ِي َي َة

ئ َٓ َ٘ا َل ا ِل َح ِن ُس
َم ِوی َی آ ٔل الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٓحٔ َئ ُط َػاح ُٔب بَ ََل ٕ
ِهَّلِل َّال ٔذی ًَا َٓانٔی ٔم َّنا ابِ َت ََل َک بٔطٔ َوٓ ََّـ َلىٔي ًَل َی َٛثٔير ٕ ٔم َّن ًِ َخل َََ ٙت ِٔـ ّ
اٌ
ک ا ِل َب ََل ٔ
ٔيَل ًُوف ٔ َی ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ئ کَائ ٔ ّيا َما ک َ َ
یلعنبدمحم،فعیک،اخرہجنببعصم،ایبٰییحیرمعفنبدانیر،آؽزریب،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
لْ
ََ
َمأ ْ َ َ
الق َع َأق ِأن ِ َّ
اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ااچکن تبیصم زدہ وک دھکی رک ہی ڑپےھ ا حَمْ ُذ لِلَِّ َّ ِ
أک بِ ِة َفف ّضل َ ِبی َ َع
اب َ
م َ
توتفہاستبیصمےساعتیفںیمرےہاگوخاہوکیئیسکمسقیکتبیصموہ۔
َ ِکٍ ِمَّ ْن َحل ََ َ ْ ِ ً أ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اخرہجنببعصم،ایبٰییحیرمعفنبدانیر،آؽزریب،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
املسمؿااھچوخابدےھکیایاسےکابرےںیمیسکافروکوخابداھکیئدے
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
املسمؿااھچوخابدےھکیایاسےکابرےںیمیسکافروکوخابداھکیئدے

جلس  :جلس سوو

حسیث 774

راوی  :ہظاو بً ًنار ،مالک بً اىص ،اسح ٙبً ًبساهَّلل بً ابی كلحہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ک بِ ًُ أَى َ ٕص َح َّسثَىٔي إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا َمال ٔ ُ
الز ِؤیَا ا ِل َح َش َي ُة ٔم ًِ الزَّ ُج ٔل الؼَّ ال ٔحٔ ُجزِئْ ٔم ًِ ٔس َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔم ًِ ال ُّيبُ َّوة ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ
اشہؾنبامعر ،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط ،رضحتاسننب امکلریض اہللاعتٰیلہنعایبؿ رکےتںیہ ہکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرمداصحلاککینوخابوبنتاکایھچوسیلاںہصحےہ
رافی  :اشہؾنبامعر،امکلنباسن،ا،قحنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
املسمؿااھچوخابدےھکیایاسےکابرےںیمیسکافروکوخابداھکیئدے

جلس  :جلس سوو

حسیث 775

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساَلًلی ،مٌنز ،زہزی ،سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َو َس َّل َه َٗا َل ُر ِؤیَا ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ ُجزِئْ ٔم ًِ ٔس َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔم ًِ ال ُّيبُ َّوة ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رمعم ،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایومنماکوخابوبنتاکایھچوسیلاںہصحےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
املسمؿااھچوخابدےھکیایاسےکابرےںیمیسکافروکوخابداھکیئدے

جلس  :جلس سوو

حسیث 776

موسي طيباٌْ ،قاضً ،ليہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوَکیبً ،بيساهَّلل بً ٰ
ًيہ

رک بِ ًُ أَبی َط ِيب َة وأَبُو َُکیِبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًُبَي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم َ َ َ
ض ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی
َا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ ٔ َ َ
ِ
َ
وسي أى ِ َبأىَا َط ِي َبا ٌُ ًَ ًِ ٔ َ
َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُر ِؤ َیا ال َّز ُج ٔل ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه الؼَّ ال ٔحٔ ُجزِئْ ٔم ًِ َس ِبٌٔي َن ُجزِئّا ٔم ًِ ال ُّيبُ َّوة ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،دیبعاہللنبومٰیسابیشؿ،رقاس ،ہیط،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایکینرمداکوخابوبنترتسوصحںںیمےسےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،دیبعاہللنبومٰیسابیشؿ،رقاس ،ہیط،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
املسمؿااھچوخابدےھکیایاسےکابرےںیمیسکافروکوخابداھکیئدے

جلس  :جلس سوو

حسیث 777

راوی  :ہاروٌ بً ًبساهَّلل حنال ،سٔياٌ بً ًيييہً ،بيساهَّلل بً ابی یزیس ،سباَ بً ثابت ،حرضت او ٌٛبيہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

یس ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ س َٔبا َٔ بِ ًٔ ثَاب ٔ ٕت
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َح َّنا ُل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َص ُ

ات
ْش ُ
َکزٕ ا ِل ٌَِ ٜب ٔ َّي ٔة َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َذصَ َب ِت ال ُّيبُ َّوةُ َو َب٘ ٔ َي ِت ا ِل ُن َب ِّ َ
ًَ ًِ أ ُ ِّو ُ ِ
اہرفؿنب دبعاہللامحؽ،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبسیدی،ابسعنباثتب،رضحتاؾکغنتہریضاہللاعتٰیلہنعرفامیتںیہہکںیم
ےن روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس وبنت متخ وہ یکچ(اب یسک مسق اک وکیئ یبن ںیہن آےئ اگ افر وخربخشی
د ےنفایلابںیتابیقںیہ(اؿںیمکینوخابیھبدالخںیہ)
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللامحؽ،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبایبسیدی،ابسعنباثتب،رضحتاؾکغنتہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
املسمؿااھچوخابدےھکیایاسےکابرےںیمیسکافروکوخابداھکیئدے

جلس  :جلس سوو

حسیث 778

راوی ً :لی بً محنس ،ابواسامہ ًبساهَّلل بً ىنيرً ،بيساهَّلل حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل
الز ِؤیَا الؼَّ ال ٔ َح ُة ُجزِئْ ٔم ًِ َس ِبٌٔي َن ُجزِئّا ٔم ًِ ال ُّيبُ َّوة ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ
یلعنبدمحم،اوبااسہمدبعاہلل نبریمن،دیبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل ہنع امہنعرفامےتںیہہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفامایکینوخابوبنترتسوصحںںیمےسےہ
رافی  :یلعنبدمحم،اوبااسہمدبعاہللنبریمن،دیبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ

املسمؿااھچوخابدےھکیایاسےکابرےںیمیسکافروکوخابداھکیئدے

جلس  :جلس سوو

حسیث 779

یحٌي بً ابی ٛثير ،ابی سلنہ ،حرضت ًبازہ بً ػامت رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :لی بً محنس ،وٛيًٍ ،لی بً مبارکٰ ،

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ أَب ٔی َسل ََن َة ًَ ًِ ًُ َبا َز َة بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ
َ
َة ٔ َٗا َل ه ٔ َی
ْشی فٔی ا ِل َح َياة ٔ ُّ
َٗا َل َسأ ِل ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َٗ ِو ٔل اهَّللٔ ُس ِب َحاى َ ُط َل ُض ِه ا ِلبُ ِ َ
السى ِ َيا َوفٔی ِاْ ٔ َ
الز ِؤیَا الؼَّ ال ٔ َح ُة َی َزاصَا ا ِل ُن ِشل ٔ ُه أَ ِو تُ َزی َل ُط
ُّ
یلع نب دمحم ،فعیک ،یلع نب کرارکٰ ،ییحی نب ایب ریثک ،ایب ہملس ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےساہللاعتیلےکاراشدمہلارشبلییفاویحلةادلاینیکریسفتدرایتفیک(رتہمجہیےہہکداینافرآرخت
ںیموخربخشیےہ)رفامایاسےسرمادکینوخابےہوجاملسمؿدےھکیایاسےکابرےںیموکیئافردےھکی
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،یلعنبکرارکٰ،ییحینبایبریثک،ایبہملس،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
املسمؿااھچوخابدےھکیایاسےکابرےںیمیسکافروکوخابداھکیئدے

جلس  :جلس سوو

حسیث 780

راوی  :اسح ٙبً اسناًيل ایلی ،سٔياٌ بً ًيييہ ،سلامیٌ بً سحيه ،ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً مٌبسبً ًباض ،حرضت ابً
ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يه بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َم ٌِ َبسٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل اْلِ َیِل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُس َح ِي ٕه ًَ ًِ إٔبِ َزاصٔ َ

ٕ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِّ
ِٕ
الؼ ُٔ ُ
ض ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
بِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وٖ َخل َ
ض َٗا َل َٛظَ َ
الش َت َار َة فٔی َم َز ٔؿطٔ َو ُّ
َّ
ْشا ٔ
الز ِؤ َیا الؼَّ ال ٔ َح ُة َی َزاصَا ا ِل ُن ِشل ٔ ُه أَ ِو تُ َزی َلطُ
أَبٔی بَ ِرکٕ َٓ َ٘ا َل أَ ُّی َضا ال َّي ُ
اض إٔى َّ ُط ل َِه یَ ِب َٔ ٙم ًِ ُم َب ِّ َ
ت ال ُّيبُ َّوة ٔإَٔل ُّ
ااحسؼ نب اامسلیع ایلی ،ایفسؿ نب ہنییع ،امیلسؿ نب میحس ،اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعمنب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمض فافت ںیم (اےنپ رجحے اک) رپدہ ااھٹای (داھکی وت) امنز یک ںیفص اوبرکب
ریضاہللاعتٰیلہنعےکےھچیپاقمئیکرفامایاےولوگ وبنتیکوخربخشید ےنفایلزیچفںںیمھچکابیقہنراہ(ہکوبنتمتخوہیکچےہ)
اہتبلکینوخاباؿںیمےسابیقںیہوجاملسمؿدےھکیایاملسمؿےکقلعتموکیئافردےھکی
رافی  :ا،قحنباامسلیعایلی،ایفسؿنبہنییع،امیلسؿنبمیحس،اربامیہنبدبعاہللنبدبعمنبابعس،رضحتانبابعسریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزایرت
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزایرت

جلس  :جلس سوو

حسیث 781

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابی اسح ،ٙابی احوؾ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ؾ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َرآنٔی فٔی ا ِلن َياو ٔ َٓ َ٘ ِس َرآنٔی فٔی ا ِل َي َ٘وَ ةٔ َٓإ ٔ ٌَّ َّ
ل ًَل َی ُػ َورت ٔی
اٌ ََل َی َت َن َّث ُ
الظ ِي َل َ
َ
یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،ایب ااحسؼ ،ایب اوحص ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن ےھجم دیباری ںیم داھکی (ینعی ایکس اثمؽ داھکی ےہ ےھجم یہ داھکی یسک افر وک

ںیہن)ویکہکنناطیؿیھبریمیوصرتںیمںیہنآاتکس
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبا،قح،ایباوحص،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزایرت

جلس  :جلس سوو

حسیث 782

راوی  :ابومزواٌ ًثنانی ً ،بسالٌزیز بً ابی حازوًَ ،لء بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اٌ ا ِل ٌُ ِث َنان ٔ ُّی َٗا َل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َرآنٔی فٔی ا ِلن َياو ٔ َٓ َ٘ ِس َرآنٔی َٓإ ٔ ٌَّ َّ
ل بٔی
اٌ ََل َی َت َن َّث ُ
الظ ِي َل َ
َ
اوبرمفاؿ امثعین  ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج ےن ےھجم وخاب ںیمداھکی وت اس ےن ےھجم یہداھکی ویکہکنناطیؿ ریمی وصرت ںیم
ںیہنآاتکس
رافی  :اوبرمفاؿامثعین،دبعازعلسینبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزایرت

جلس  :جلس سوو

حسیث 783

راوی  :محنسبً رمح ،ليث بً سٌس ،ابوزبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َٗا َل
َم ًِ َرآنٔی فٔی ا ِلن َياو ٔ َٓ َ٘ ِس َرآنٔی إٔى َّ ُط ََل َی ِي َبغٔی ل ٔ َّ
لظ ِي َلا ٌٔ أَ ٌِ َی َت َن َّث َل فٔی ُػ َورت ٔی
َ
دمحمنبرحم،ثیل نبدعس،اوبزریب،رضحتاجربریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتی ےہہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسجےن
ےھجموخابںیمداھکیاسےنےھجمیہداھکیویکہکنناطیؿریمیوصرتںیمںیہنآاتکس
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزایرت

جلس  :جلس سوو

حسیث 784

ليلیً ،ليہ ،حرضت ابوسٌيس رضي
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوَکیب ،برک بً ًبسالزحنًٰ ،
ًيسي بً مدتار ،ابً ابی ٰ
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َرآنٔی فٔی ا ِلن َياو ٔ َٓ َ٘ ِس َرآنٔی َٓإ ٔ ٌَّ َّ
ل بٔی
اٌ ََل یَ َت َن َّث ُ
الظ ِي َل َ
َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعنباتخمر،انبایبٰیلیل ،ہیط،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن ےھجم وخاب ںیمداھکی اس ےن ےھجم یہ داھکی ویکہکنناطیؿ ریمی وصرت ا رایر
ںیہنرکاتکس

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعنباتخمر،انبایبٰیلیل ،ہیط،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزایرت

جلس  :جلس سوو

حسیث 785

یحٌي بً ػالح خیم ،ػسٗہ بً ابی ًنزاًٌ ،وٌ بً
یحٌي  ،سلامیٌ بً ًبسالزحنً زمظقی ،سٌساٌ بً ٰ
راوی  :محنسبً ٰ
حرضت ابوجحئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َّ
َّ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ ِّ
یم َح َّسث َ َيا
الس َم ِظق ٔ ُّی َحسث َيا َس ٌِ َسا ٌُ بِ ًُ َی ِحٌَي بِ ًٔ َػال ٔ ٕح الل ِد ٔ ُّ

اٌ ًَ ًِ ًَ ِو ٌٔ بِ ًٔ أَبٔی ُج َح ِي َٔ َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َرآنٔی فٔی ا ِل َن َياو ٔ
َػ َس َٗ ُة بِ ًُ أَبٔی ً ِٔن َز َ
َٓ َٜأَىَّنا َرآنٔی فٔی ا ِل َي َ٘وَ ةٔ إ ٔ ٌَّ َّ
اٌ ََل َي ِش َت ٔلي ٍُ أَ ٌِ َی َت َن َّث َل بٔی
الظ ِي َل َ
َ
دمحمنب ٰییحی  ،امیلسؿ نب دبعارلنمح دیقشم ،دعس اؿ نب ٰییحی نب اصحل یمخ ،دصہق نب ایب رمعاؿ ،وعؿ نب رضحت اوبضر ہف ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنےھجموخابںیمداھکیوگایاسےنےھجمدیباریداھکیویکہکن
ناطیؿریمیلکشا رایررکیہںیہناتکس
رافی  :دمحمنب ٰییحی  ،امیلسؿ نب دبعارلنمح دیقشم ،دعساؿ نب ٰییحی نب اصحل یمخ ،دصہق نب ایب رمعاؿ ،وعؿ نب رضحت اوبضر ہف
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ

وخابںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزایرت

جلس  :جلس سوو

حسیث 786

یحٌي  ،ابووليس ،ابوًواىہ ،جابزً ،نار ،سٌيس بً جبير ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :محنس بً ٰ

السصِىٔ ُّي ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل َولٔي ٔس َٗا َل أَبُو ًَ َواى َ َة َح َّسث َ َيا ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ًَ َّنارٕ ص َُو ُّ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َرآنٔی فٔی ا ِلن َياو ٔ َٓ َ٘ ِس َرآنٔی َٓإ ٔ ٌَّ َّ
ل بٔی
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
اٌ ََل یَ َت َن َّث ُ
الظ ِي َل َ
َ
دمحم نب ٰییحی  ،اوبفدیل ،اوبوعاہن ،اجرب ،امعر ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےنےھجمیہداھکیویکہکنناطیؿریمیوصرتںیمںیہنآاتکس
رافی  :دمحمنبٰییحی،اوبفدیل،اوبوعاہن،اجرب،امعر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابنیتمسقاکوہاتےہ
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابنیتمسقاکوہاتےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 787

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ہوزہ بً خلئہً ،وٖ ،محنس بً طيریً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یً ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َص ِو َذةُ بِ ًُ َخلٔي َٔ َة َح َّسثَ َيا ًَ ِو ْٖ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یٕ ٔم ًِ َّ
ْشی ٔم ًِ اهَّللٔ َو َحس ُ
الظ ِي َلا ٌٔ َٓإ ٔ ٌِ َرأَی أَ َح ُس ُِ ٛه ُر ِؤ َیا
ٔیث ال َّئ ِٔص َو َت ِدو ٔ ْ
الز ِؤیَا ثَ ََل ْث َٓبُ ِ َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُّ

َ
رکصُ ُط ٓ َََل َي ُ٘ؼَّ ُط ًَل َی أَ َح ٕس َو ِل َي ُ٘ ِه ي َُؼل ِّی
ُت ٌِحٔبُ ُط َٓل َِي ُ٘ َّؽ إ ٔ ٌِ َطا َئ َوإ ٔ ٌِ َرأی َط ِيئّا یَ ِ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،وہدہ نب ،ہفیل ،وعػ ،دمحم نب ریشنی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایوخابنیتمسقاکوہاتےہاہللیکرطػےسوخربخشیدؽےکایخالتافرناطیؿیکرطػےسڈرافاذہلامتںیم
ےسوکیئااسیوخاب دےھکیوج اےسااھچولعمؾوہوتاچےیہایبؿرکدے افرارگاندنسپدیہزیچدےھکیوت یسکوکہنئاتےئ افر ڑھکاوہرکامنز
ڑپےھ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،وہدہنب،ہفیل،وعػ،دمحمنبریشنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابنیتمسقاکوہاتےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 788

یحٌي بً حنزہ ،یزیسبً ًبيسہ ،ابوًبيساهَّلل مشله بً مظٜه ،حرضت ًوٖ بً مالک رضي اهَّلل
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،
تٌا ٰیی ًيہ

يس َة َح َّسثَىٔي أَبُو ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ ٔم ِظٕ َٜه ًَ ًِ ًَ ِو ٔ
ٖ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َح ِنزَ َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ًَب ٔ َ
ل ٔم ًِ ال َّظ ِي َلا ٌٔ ل ٔ َي ِحز ُ ٌَ ب ٔ َضا ابِ ًَ آ َز َو
الز ِؤیَا ث َ ََل ْث ٔم ِي َضا أَ َصاؤی ُ
بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ُّ
ل فٔی َي َ٘وَ تٔطٔ َٓيَرَا ُظ فٔی َم َيا ٔمطٔ َو ٔم ِي َضا ُجزِئْ ٔم ًِ ٔس َّت ٕة َوأَ ِربٌَٔي َن ُجزِئّا ٔم ًِ ال ُّيبُ َّوة ٔ َٗا َل ُٗل ُِت َل ُط أَى ِ َت
َو ٔم ِي َضا َما یَ ُض ُّه بٔطٔ ال َّز ُج ُ
َسنٔ ٌِ َت َص َذا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َن ٌَ ِه أَىَا َسنٔ ٌِ ُت ُط ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه أَىَا
َسنٔ ٌِ ُتطُ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
مِ
اشہؾ نبامعرٰ ،ییحی نب زمحہ ،سیدینب دیبعہ ،اوبدیبع اہلل ملسم نب ُ م ،رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وخاب نیت مسق اک وہات ےہ اکی ناطیؿ یک رطػ ےس وہانلک افر ڈراؤان وخاب اتہک ااسنؿ

ردیجنہ افر رپاشیؿ وہ دفرسا آدیم دیباری وج وساتچ ےہ ایس ےک ابرے ںیم وخاب بم داتھکی ےہ رسیتا وبنت ےک ایھچسیل وصحں
مکس
ںیمےساکیےہ(ملسمنب مرافیےتہکںیہ)ںیمےناہکآپےنوخدیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیابت ین؟یجاہںںیمےن
وخدیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیابت ینںیمےنوخدیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیابت ین(دفرمہبتاتدیکارفامای)
مِ
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،سیدینبدیبعہ،اوبدیبعاہللملسمنب ُ م،رضحتوعػنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاندنسپدیہوخابدےھکی
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وجاندنسپدیہوخابدےھکی

جلس  :جلس سوو

حسیث 789

راوی  :محنسبً رمح مرصی ،ليث بً سٌس ،ابوزبير ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح ا ِلنٔ ِ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َٗا َل إٔذَا َرأَی أَ َح ُس ُِ ٛه الز ِؤیَا یَ ِرکص َُضا َٓ ِل َي ِب ُؼ َِ ًِ ًَ ٙي َشارٔظ ٔ ث َ ََلثّا َو ِل َي ِش َتٌ ِٔذ بٔاهَّللٔ ٔم ًِ َّ
الظ ِي َلا ٌٔ ث َ ََلثّا
ُّ
َ
اٌ ًَل َِيطٔ
َو ِل َي َت َح َّو ِل ًَ ًِ َج ِيبٔطٔ َّال ٔذی ک َ َ
دمحمنب رحم رصمی ،ثیل نب دعس  ،اوبزریب ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامایہک بج مت ںیم ےس وکیئ اندنسپدیہ وخاب دےھکی وت ابںیئ رطػ نیت ابر وھتےک افر نیت ابرناطیؿ ےس اہللیک انپہ امےگن
(اوعذابہللڑپھےل)افرسجرکفٹرپاھتاےسدبؽےل
رافی  :دمحمنبرحمرصمی،ثیلنبدعس،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وجاندنسپدیہوخابدےھکی

جلس  :جلس سوو

حسیث 790

یحٌي بً سٌيس ،ابوسلنہً ،بسالزحنً بً ًوٖ ،حرضت ابوٗتازہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :محنسبً رمح ،ليث بً سٌسٰ ،
ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح َح َّسثَ َيا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ ًَ ًِ أَبٔی
َّ
َ َ ُ
رکصُطُ
َٗ َتا َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُّ
الز ِؤ َیا ٔم ًِ اهَّللٔ َوا ِل ُح ِل ُه ٔم ًِ الظ ِي َلا ٌٔ َٓإٔذَا َرأی أ َح ُسِ ٛه َط ِيئّا یَ ِ َ

َٓ ِل َي ِب ُؼ َِ ًِ ًَ ٙي َشارٔظ ٔث َ ََلثّا َو ِل َي ِش َتٌ ِٔذ بٔاهَّللٔ ٔم ًِ َّ
اٌ ًَل َِيطٔ
الظ ِي َلا ٌٔ ال َّز ٔج ٔيه ثَ ََلثّا َو ِل َي َت َح َّو ِل ًَ ًِ َج ِيبٔطٔ َّال ٔذی ک َ َ

دمحمنب رحم،ثیل نب دعسٰ ،ییحی نبدیعس ،اوبہملس ،دبعارلنمح نب وعػ ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وخاب نم اجبن اہلل وہات ےہ افر ربا وخاب ناطیؿ یک رطػ ےس وہات
ےہمتںیمےسوکیئیھبرباوخابدےھکیوتنیتابرابںیئ رطػاکتھتردےافرنیتابر وعتذڑپےھافرسجرکفٹرپاھت اےسدبؽرک
دفرسیرکفٹا رایررکےل
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعسٰ،ییحینبدیعس،اوبہملس،دبعارلنمحنبوعػ،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وجاندنسپدیہوخابدےھکی

جلس  :جلس سوو

حسیث 791

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،مٌنزی ،سٌيسم٘بری ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ا ِل ٌُ َنز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َّ
َ َ ُ
رکص َُضا َٓ ِل َي َت َح َّو ِل َو ِل َي ِت ُٔ ِل ًَ ًِ َي َشارٔظ ٔث َ ََلثّا َو ِل َي ِشأ َ ِل اهَّللَ ٔم ًِ َخي ِرٔصَا َو ِل َي َت ٌَ َّوذِ ٔم ًِ َ ِّ
شصَا
َو َسل َه إٔذَا َرأی أ َح ُسِ ٛه ُر ِؤ َیا َی ِ َ
یلع نب دمحم ،فعیک ،رمعمی ،دیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکبجمتںیمےسوکیئاندنسپدیہوخابدےھکیوترکفٹدبؽےلافرابںیئرطػنیتابراکتھتردےافراہللےساےھچوخاباک
وساؽرکےافرربےوخابےسانپہامےگن
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،رمعمی،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکاسھتناطیؿ ےلیھوتفہفہوخابولوگںوکہنئاتےئ
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
سجےکاسھتناطیؿ ےلیھوتفہفہوخابولوگںوکہنئاتےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 792

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً ًبساهَّلل بً زبيرً ،نز بً سٌيسبً ابی حشين ًلاء بً ابی رباح ،حرضت ابوہزیزہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی حُ َشي ِ ٕن َح َّسثَىٔي ًَ َلا ُئ بِ ًُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َأَیِ ُت ُط َی َت َسص َِس ُظ
أَبٔی َربَا ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َجا َئ َر ُج ْل إیٔ َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إنِّٔی َرأَیِ ُت َرأِسٔي ُ ٔ
رض َب َ َ

َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ٌِنٔ ُس َّ
اض
الظ ِي َلا ٌُ إیٔ َی أَ َح ٔس ُِ ٛه َٓ َي َت َض َّو ُل َلطُ ث ُ َّه َي ِِ ُسو یُ ِدبٔرُ ال َّي َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحمنب دبعاہلل نب زریب ،رمع نب دیعسنب ایب نیسح اطعء نب ایب رابح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ

رکےتںیہہکاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکںیمےن(وخابںیم)داھکیہکریمارساڑا
دای ایگ ںیم ےنداھکی ہک فہ وھگؾ راہ ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامایناطیؿ مت ںیم ےس اکی ےکاپس آرک ڈراات ےہ رھپ فہ
صخشحبصوکولوگںوکئاتاتےہ(ااسیںیہنرکاناچےیہ)
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبدبعاہللنبزریب،رمعنبدیعسنبایبنیسحاطعءنبایبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
سجےکاسھتناطیؿ ےلیھوتفہفہوخابولوگںوکہنئاتےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 793

راوی ً :لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابوسٔياٌ  ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل أَتَی ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
رضبَ ِت َو َس َ٘ َم َرأِسٔي ٓ ََّات َب ٌِ ُت ُط َٓأ َ َخ ِذتُ ُط
َر ُج ْل َوص َُو َی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َرأَیِ ُت ا ِل َبارٔ َح َة ٓ ٔ َامی َی َزی ال َّيائ ٔ ُه َٛأ َ ٌَّ ًُيُقٔی ُ ٔ
َ
َٓأ َ ًَ ِستُ ُط َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َلٌ َٔب َّ
اض
الظ ِي َلا ٌُ بٔأ َح ٔس ُِ ٛه فٔی َم َيا ٔمطٔ ٓ َََل یُ َح ِّسثًََّ بٔطٔ ال َّي َ
یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخاراشدرفام
رےہےھتہکاکیصخشاحرضوہاافررعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنوخابںیمداھکیہکریمیرگدؿ
اکٹدییئگ افررسرگایگ افر ںیماس ےکےھچیپایگ افرااھٹ رکفاسپرھکدای وتروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای بجمتںیم ےس
یسکےکاسھتناطیؿوخابںیم ےلیھوتفہرہزگولوگںےکاسےنمایبؿتمایکرکف
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،اوبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
سجےکاسھتناطیؿ ےلیھوتفہفہوخابولوگںوکہنئاتےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 794

راوی  :محنسبً رمح  ،ليث بً سٌس ،ابوزبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا
اض ب ٔ َتلٌَ ٔب َّ
الظ ِي َلا ٌٔ بٔطٔ فٔی ا ِل َن َياو ٔ
َحل ََه أَ َح ُس ُِ ٛه ٓ َََل یُ ِدبٔرِ ال َّي َ
ُّ
دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبج
بِ
متںیمےسوکیئرباوخابد ھےوتولوگںوکناطیؿےکاےنپاسھتلیھکیکربخہندے
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابیکریبعتےسیجئاتیئاجےئ(فےسییہ)فاعقوہاجیتےہذہلادفتس(ریخوخاہ)ےکالعفہیسکافروکوخابہنانسےئ
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعتےسیجئاتیئاجےئ(فےسییہ)فاعقوہاجیتےہذہلادفتس(ریخوخاہ)ےکالعفہیسکافروکوخابہنانسےئ

جلس  :جلس سوو

حسیث 795

راوی  :ابوبرک ،ہظيه ،يٌلی بً ًلاء ،وٛيٍ بً ًسض ً٘يلی ،حرضت ابوزریً رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض ا ِل ٌُ َ٘ ِيل ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ أَبٔی َر ٔز ٕ
یً أَىَّطُ َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ َي ٌِل َی بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ًِ َؤٛي ٍٔ بِ ًٔ ًُ ُس ٕ

الز ِؤیَا ُجزِئْ ٔم ًِ ٔس َّت ٕة َوأَ ِربٌَٔي َن ُجزِئّا
الز ِؤیَا ًَل َی رٔ ِج ٔل كَائ ٔز ٕ َما ل َِه ُت ٌِبَرِ َٓإٔذَا ًُب ٔ َر ِت َو َٗ ٌَ ِت َٗا َل َو ُّ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ُّ

ٔم ًِ ال ُّيبُ َّوة ٔ َٗا َل َوأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا َل ََل َي ُ٘ ُّؼ َضا إ ٔ ََّل ًَل َی َوا ٓز ٕأَ ِو ذٔی َرأ ِ ٕ
ی
اوبرکب،میشہ،یلعینباطعء،فعیکنبدعسیلیقع،رضحتاوبزرنیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس وخاب اکی رپدنہ ےک اپؤں رپ وہات ےہ بج کت ریبعت ایبؿ ہن یک اجےئ بج ریبعت دے دی
اجےئوت(ئاتےنےکوماقفیہ)فاعقوہاجاتےہ(ااسیومعاموہاتےہنکیلہیالزؾںیہن)افروخابوبنتاکایھچوسیلاںہصحےہاےس
دفتسایدھجمسارےکاسےنمیہذرکرکاناچےیہ
رافی  :اوبرکب،میشہ،یلعینباطعء،فعیکنبدعسیلیقع،رضحتاوبزرنیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابیکریبعتےسیکدیاجےئ؟
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعتےسیکدیاجےئ؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 796

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،اًنع ،یزیس رٗاشي ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس ال َّز َٗا ٔش ِّي ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ یَز ٔ َ
َ
الز ِؤیَا ْٔلَ َّو ٔل ًَابٔز ٕ
اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ًِ َتبٔرُو َصا بٔأ ِس َنائ َٔضا َو َُّ ٛيوصَا بَٔ ُٜيا َصا َو ُّ
دمحمنب دبعاہلل نب ریمن ،اشمع ،سیدی راقیش ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایوخابیکریبعتانؾافرد تیدھکیرکئاتؤافروخابےلہپریبعتد ےنفاےلیکریبعتےکوماقفوہاجاتےہ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اشمع،سیدیراقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجٹومٹوخابذرکرکان
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وھجٹومٹوخابذرکرکان

جلس  :جلس سوو

حسیث 797

راوی  :بْش بً ہَلل ػواًٖ ،بسالوارث بً سٌيس ،ایوبً ،رکمہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
ْش بِ ًُ ص ََٔل ٕل الؼَّ َّو ُ
ٔرک َم َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
وب ًَ ًِ ً ِ ٔ
اٖ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَ ُّی َ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ک
ٕ أَ ٌِ َي ٌِ٘ ٔ َس بَي ِ َن َط ٌٔي َر َتي ِ ٔن َوي ٌَُ َّذ ُب ًَل َی ذَل ٔ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َت َح َّل َه حُلُ ّنا کَاذ ٔ ّبا ک ُ ِّل َ
رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارثنبدیعس،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےن(وخابہنداھکی)افروھجٹومٹذرکایکہکںیمےنااسیااسیوخابداھکیاےسوج ےکدرایمؿرگہ
اگلےناکمکحوہاگافر(وچہکنرگہاگلاناننکممےہاےئلسااسیہنرکےنرپرھپذعابدایاجےئاگ
رافی  :رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارثنبدیعس،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاتفگرںیماچسوہاےسوخابیھب ےچیہآےتںیہ
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وجصخشاتفگرںیماچسوہاےسوخابیھب ےچیہآےتںیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 798

راوی  :احنسبً ًنزو بً رسح مرصی ،بْش بً برکاوزاعی ،ابً سيریً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یً ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
ْش بِ ًُ بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔير ٔ َ
الرس ٔح ا ِلنٔ ِ ٔ
رص ُّی َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ
َّ
َّ
ْق َب الزَّ َما ٌُ ل َِه َتِ َٜس ُر ِؤیَا ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ َتٔ ِٜذ ُب َوأَ ِػ َس ُٗ ُض ِه ُر ِؤیَا أَ ِػ َس ُٗ ُض ِه َحسٔی ّثا َو ُر ِؤ َیا
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذَا َ ُ
ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ ُجزِئْ ٔم ًِ ٔس َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔم ًِ ال ُّيبُ َّوة ٔ

ادمحنبرمعفنبرسحرصمی،رشب نبرکبافزایع،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتںیہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرقبایقتمںیمومنماکوخابوھج اہنوہاگافرایساکوخاباچسوہاگوجاتفگرںیم(یھب)اچسوہاگافر
ومنماکوخابوبنتاکایھچوسیلاںہصحےہ
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحرصمی،رشبنبرکبافزایع،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابیکریبعت
ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعت

جلس  :جلس سوو

حسیث 799

راوی  :يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب مسنی ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزیً ،بيساهَّلل بً ًبساهَّلل ابً ًباض

وب بِ ًُ ُح َن ِي ٔس بِ ًٔ کَاسٔبٕ ا ِل َن َسن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
ٕ
ًَبَّا ٕ
رص َٓ ُط ٔم ًِ أ ُ ُح ٕس َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إنِّٔی َرأَیِ ُت فٔی ا ِل َن َياو ٔ ُه َّل ّة َت ِي ُل ُ
ض َٗا َل أَتَی ال َّي ٔي َّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َر ُج ْل ُم ِي َ َ

اػ َّل إیٔ َی َّ
ُک أَ َخ ِذ َت بٔطٔ
وٌ ٔم ِي َضا َٓا ِل ُن ِش َتِٜثٔرُ َوا ِل ُن ِش َت٘ ٔ ُّل َو َرأَیِ ُت َسب َ ّبا َو ٔ
الش َنا ٔ
ئ َرأَیِت َ
اض َی َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
َس ِن ّيا َو ًَ َش َّل َو َرأَیِ ُت ال َّي َ

ٓ ٌََل َِو َت بٔطٔ ث ُ َّه أَ َخ َذ بٔطٔ َر ُج ْل َب ٌِ َس َک ٓ ٌََ ََل بٔطٔ ث ُ َّه أَ َخ َذ بٔطٔ َر ُج ْل َب ٌِ َس ُظ ٓ ٌََ ََل بٔطٔ ث ُ َّه أَ َخ َذ بٔطٔ َر ُج ْل َب ٌِ َس ُظ َٓا ِن َ٘ َل ٍَ بٔطٔ ث ُ َّه

ٕ ٔم ِي َضا
ُو ٔػ َل َل ُط ٓ ٌََ ََل بٔطٔ َٓ َ٘ا َل أَبُو بَ ِرکٕ َز ًِىٔي أَ ًِبُرُ َصا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ا ًِب ُ ِرصَا َٗا َل أَ َّما ُّ
الو َّل ُة ٓ َِاْل ٔ ِس ََل ُو َوأَ َّما َما یَ ِي ُل ُ

ٔم ًِ ا ِل ٌَ َش ٔل َو َّ
ْقآ ٌٔ َٛثٔي ّرا َو َٗل ٔ ّيَل َوأَ َّما
ْقآ ٌُ َح ََل َوتُ ُط َولٔييُ ُط َوأَ َّما َما یَ َت َُ َّٔ ٜ
ٕ ٔم ِيطُ ال َّي ُ
اض ٓ َِاْخ ُٔذ ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
الش ِن ًٔ َٓ ُض َو ا ِل ُ ِ
ل إیٔ َی َّ
َّ
ک ث ُ َّه یَأ ِ ُخ ُذ ُظ َر ُج ْل ٔم ًِ َب ٌِس َٔک ٓ ََي ٌِلُو بٔطٔ ث ُ َّه
الش َب ُب ا ِل َو ٔ
الش َنا ٔ
ئ ٓ ََنا أَى ِ َت ًَل َِيطٔ ٔم ًِ ا ِل َح ِّ ٙأَ َخ ِذ َت بٔطٔ ٓ ٌََ ََل ب ٔ َ
اػ ُ
ک
ل َل ُط ٓ ََي ٌِ ُلو بٔطٔ َٗا َل أَ َػ ِب َت َب ٌِ ّـا َوأَ ِخ َلأ ِ َت َب ٌِ ّـا َٗا َل أَبُو بَ ِرکٕ أَٗ َِش ِن ُت ًَل َِي َ
آَ َٓ َي ِي َ٘ ٔل ٍُ بٔطٔ ث ُ َّه یُ َو َّػ ُ
آَ ٓ ََي ٌِ ُلو بٔطٔ ث ُ َّه َ ُ
َُ
َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َل ُت ِدب ٔ َرنِّی ب ٔ َّال ٔذی أَ َػ ِب ُت ٔم ًِ َّال ٔذی أَ ِخ َلأ ِ ُت َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل ُت ِ٘ ٔش ِه یَا أَبَا بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا
اٌ أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث
ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًُب َ ِيسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل ک َ َ
أَ ٌَّ َر ُج َّل أَتَی َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َرأَیِ ُت ُه َّل ّة بَي ِ َن َّ
ٕ َس ِن ّيا
الش َنا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ق َت ِي ٔل ُ

َک ا ِل َحس َ
ٔیث ى َ ِح َو ُظ
َو ًَ َش َّل ٓ ََذ َ َ
وقعیب نب دیمحنب اکبس دمین ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل انب ابعس گنج ادح ےس فاسپ وہےئ وت اکی صخش
احرضوہاافررعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنوخابداھکیہکاکیاسابئؿےہ(ارباکڑکٹا)سجںیمےس
یھگ افر دہش کپٹ راہ ےہ افر داھکی ہک ولگ اہھت الیھپ الیھپ رک اس ںیم ےس ےل رےہ ںیہ یسک ےن زایدہ ایل افر یسک ےن مک افر ںیم ےن
داھکیہکاکیریس(زنیمےس)لمریہےہافرآامسؿکتیتچنہپےہںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسریسوکاھتام
افرپےلچےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعباکیافرصخش ےناےساھتامافرافرپالچایگرھپاکیافررمدےناھتاموتفہریسوٹٹ
یئگ نکیل رھپ وجڑ دی یئگ ابآلرخ فہ یھب افرپ الچ ایگ اس رپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےھجم اس وخاب یک ریبعت ایبؿ رکےن اک ومعق دےیجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کیھٹ ےہ ئاتؤ ایک ریبعت ےہ ؟
رعضایکاسابئؿ(ارباکڑکٹا)وتاالسؾےہافروجیھگدہشکپٹراہےہفہرقآؿےہایکسریشینیافررنیمےہافروجاوکساہھتالیھپالیھپ
رکاحلصرکرےہںیہفہرقآؿاحلصرکےنفاےلںیہوکیئمکےلر اہےہافروکیئزایدہافرفہریسوجآامسؿکتیتچنہپےہاسےس
فہ قح رماد ےہ سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمئ ںیہ (ینعی ذیفنت االسؾ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اھتام افر ایس
احتلںیمافرپےلچےئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعباےساکیصخشاھتےماگ(آپاک،ہفیلگ ےاگ)افراسےکذرے
افرپ الچ اجےئ اگ رھپ اکی افر صخش اےس اھتےم اگ افر اس ےک ذرے افرپ الچ اجےئ اگ رھپ اکی افر رمد اےس اھتےم اگ افر اس ےک
ےیل ریسوٹٹاجےئیگرھپاسےکےیلاےسوجڑااجےئ اگافرفہیھباسےکذرےافرپالچاجےئاگرضحتامثعؿریضاہللاعتٰیل
ہنعرتکالختفےکےیلایتروہےئگےھترھپوخابںیمزایرتےسرشمػوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےامثعؿ

وج رکہت (الختف) اہلل ےن ںیہمت انہپای ےہ اینپ وخیش ےس اےس تم ااتران دیبار وہ رک دہع ایک ہک الختف ہن وھچڑںی ےگ ابآلرخ ایس
احتل ںیم دیہش وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن ھچک درتس ایبؿ ایک افر ھچک اطخء وہیئ مت ےس۔ رضحت اوبرکب
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیم آوکپ مسقد۔ات وہں ےھجم رضفر ئاتےیئ ہک ںیم ےن ایک
یطلغیکافر ایکحیحصایبؿایک؟رفامایاےاوبرکبمسقتمدفرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
یھبایسییہرفاتیلقنیکےہ
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبسدمین،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :ابزاہيه بً ميذرحزامیً ،بساهَّلل بً مٌاذ ػيٌانی ،مٌنز ،زہزی ،ساله ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ الؼَّ ِي ٌَان ٔ ُّی ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز
اٌ َم ًِ َرأَی ٔم َّيا ُر ِؤیَا
َٗا َل ُِ ٛي ُت ُ ََُل ّما َطابًّا ًَزَبّا فٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِٓ ُٜي ُت أَب ٔ ُ
يت فٔی ا ِل َن ِشحٔسٔ َٓک َ َ

َي ُ٘ ُّؼ َضا ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت َّ
اٌ یٔی ً ٔ ِي َس َک َخي ِ ْر َٓأَرٔنٔی ُر ِؤیَا ي ٌَُبِّرُصَا یٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
الل ُض َّه إ ٔ ٌِ ک َ َ

َّ
آَ َٓ َ٘ا َل ل َِه تُ َز َِ َٓاى ِ َل َل َ٘ا بٔی إیٔ َی ال َّيارٔ َٓإٔذَا ه ٔ َی َم ِلؤیَّ ْة ََ ٛل ِّي
َأَیِ ُت َم َلَٜي ِ ٔن أَ َت َيانٔی َٓاى ِ َل َل َ٘ا بٔی َٓ َل٘ ٔ َي ُض َنا َمل ْ
َک َ ُ
َو َسل َه َٓي ٔ ِن ُت َ َ
ک ل ٔ َحٔ َِؼ َة َٓزَ ًَ َن ِت َحٔ َِؼ ُة أَى َّ َضا
رعٓ ُِت َب ٌِ َـ ُض ِه َٓأ َ َخ ُذوا بٔی ذ َ
ََک ُت ذَل ٔ َ
ا ِلبٔئِز ٔ َوإٔذَا ٓ َٔيضا ى َ ْ
َات ا ِل َينٔي ٔن َٓ َل َّنا أَ ِػ َب ِح ُت ذ َ ِ
اض َٗ ِس َ َ

اٌ یُِٜثٔرُ الؼَّ ََل َة ٔم ًِ َّ
اٌ
الل ِي ٔل َٗا َل َٓک َ َ
َٗؼَّ ِت َضا ًَل َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ًَ ِب َس اهَّللٔ َر ُج ْل َػال ٔ ْح ل َِو ک َ َ
ًَ ِب ُس اهَّللٔ یُِٜثٔرُ الؼَّ ََل َة ٔم ًِ َّ
الل ِي ٔل
اربامیہنب،رذرزحایم،دبعاہللنباعمذاعنصین،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمریغاشدی

دشہونوجاؿاھتروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےک زامےن ںیمانچہچنںیم دجسمیہرات زگاراتاھتمہ(احصہبریضاہلل اعتٰیلہنع) ںیم
ےس وج یھب وکیئ وخاب داتھکی وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رعضرکات ںیم ےنداع امیگن اے اہلل رگ ریمے ےیل آپ
ےکاہیںریخےہ(افر ںیم ااھچوہں)وت ےھجموخابداھکےیئسج یک ریبعتےھجمروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسئاتںیئ ںیموسایوتداھکی
ہک دف رفےتش اپس آےئ افر ےھجم ےل رک ےلچ رھپ اںیہن افر رفہتش الم افر اس ےن(ےھجم) اہک ربھگاان تم فہ دفونں رفےتش ےھجم دفزخ یک
رطػےلےئگافراںیمسااسنؿںیہھچکوکںیمےناچہپؿایلرھپفہےھجمداںیئرطػےلےئگحبصوہیئوتںیمےناانپوخاباینپہریشمہ
اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ئاتای ہک ہی وخاب اوہنں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رعض ایک وت
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک دبعاہلل رمد اصحل ےہ ارگ رات وکامن ز زایدہ ڑپےھ(وت تہب ااھچ وہ) رافی ےتہک ںیہ ہک ایس
فہجےسدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعراتوکزایدہامنزڑپاھرکےتےھت
رافی  :اربامیہنب،رذرزحایم،دبعاہللنباعمذاعنصین،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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موسي اطيب ،حنازبً سلنہً ،اػه بً بَسلہ ،مشيب بً رآٍ ،حرضت َطہ بً
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،حشً بً ٰ
رح

اػ ٔه بِ ًٔ بَ ِض َس َل َة ًَ ًِ
وسي اْلِ َ ِط َي ُب َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ
َ َط َة بِ ًٔ ا ِل ُ ِّ
ْح َٗا َل َٗ ٔس ِم ُت ا ِل َنسٔی َي َة َٓ َحل َِش ُت إیٔ َی ٔط َي َد ٕة فٔی َم ِشحٔسٔ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ا ِل ُن َشي َّٔب بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ َ َ
رس ُظ أَ ٌِ َی ِيو َُز إیٔ َی َر ُج ٕل ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة َٓ ِل َي ِي ُوزِ إیٔ َی َص َذا َٓ َ٘ َاو
َو َس َّل َه َٓ َحا َئ َط ِي ْذ َی َت َو َّٛأ ُ ًَل َی ًَ ّؼا َل ُط َٓ َ٘ا َل ا ِل َ٘ ِو ُو َم ًِ َ َّ
ِٕ َسارٔیَ ٕة ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ ُ٘ ِن ُت إٔل َِيطٔ َٓ ُ٘ل ُِت َلطُ َٗا َل َب ٌِ ُف ا ِل َ٘ ِوو ٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل ا ِل َح َّي ُة ِهَّلِل یُ ِسخٔلُ َضا َم ًِ
َخل َ
َيظَ ا ُئ َوإنِّٔی َرأَیِ ُت ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُر ِؤیَا َرأَیِ ُت َٛأ َ ٌَّ َر ُج َّل أَ َتانٔی َٓ َ٘ا َل یٔی اى ِ َلل ٔ ََِ ٓ ٙذ َص ِب ُت َم ٌَ ُط

رع َؿ ِت
َک بٔی فٔی ى َ ِض ٕخ ًَو ٕٔيه َٓ ٌُز ٔ َؿ ِت ًَل َ َّی َ ٔ
َر ْیًَ ٙل َی َي َشارٔی َٓأ َ َر ِز ُت أَ ٌِ أَ ِسلَُ َٜضا َٓ َ٘ا َل إٔى َّ َ
ٓ ََشل َ
ک ل َِش َت ٔم ًِ أَصِل ٔ َضا ث ُ َّه ُ ٔ
َر ْی ًِ ًَ ٙیَنٔيىٔي ٓ ََش َلِٜت َُضا َحًَّي إٔذَا اى ِ َت َض ِي ُت إیٔ َی َج َب ٕل َزل ََٕٓ ٙأ َ َخ َذ ب ٔ َيسٔی َٓزَ َّج َل بٔی َٓإٔذَا أَىَا ًَل َی ذُ ِر َوتٔطٔ َٓل َِه أَ َت َ٘ َّار
ًَل َ َّی َ ٔ
ک َوإٔذَا ًَ ُنو ْز ٔم ًِ َحسٔی ٕس فٔی ذُ ِر َوتٔطٔ َح ِل َ٘ ْة ٔم ًِ َذصَبٕ َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َيسٔی َٓزَ َّج َل بٔی َحًَّي أَ َخ ِذ ُت بٔا ِل ٌُ ِز َوة ٔ َٓ َ٘ا َل
اس ِ
َول َِه أَ َت َن َ
َرض َب ا ِل ٌَ ُنو َز بٔز ٔ ِجلٔطٔ َٓا ِس َت ِن َشُ ِٜت بٔا ِل ٌُ ِز َوة ٔ َٓ َ٘ا َل َٗ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ِ
اس َت ِن َشَ ِٜت ُٗل ُِت َن ٌَ ِه ٓ َ َ
ی ٙأَصِ ٔل ال َّيارٔ َول َِش َت ٔم ًِ
ََط ُ
الَط ُ
یَّ ٙالًٔي ُ ٔ
رع َؿ ِت ًَ ًِ َي َشارٔ َک ٓ َ ٔ
ْش َوأَ َّما َّ ٔ
َٗا َل َرأَیِ َت َخي ِ ّرا أَ َّما ا ِل َن ِي َضخُ ا ِل ٌَؤي ُه َٓا ِل َن ِح َ ُ

ئ َوأَ َّما ا ِل ٌُ ِز َوةُ
ََط ُ
الَط ُ
ل الزَّل َََُ ٓ ٙن ِيز ٔ ُل ُّ
الظ َض َسا ٔ
رع َؿ ِت ًَ ًِ یَنٔيي ٔ َ
یَّ ٙالًٔي ُ ٔ
ی ٙأَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة َوأَ َّما ا ِل َح َب ُ
کٓ َ ٔ
أَصِل ٔ َضا َوأَ َّما َّ ٔ
وٌ ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِل َح َّيةٔ َٓإٔذَا ص َُو ًَ ِب ُس اهَّللٔ
ک ب ٔ َضا َحًَّي َت ُن َ
اس َت ِن َشَ ِٜت ب ٔ َضا َٓ ٌُ ِز َوةُ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َٓا ِس َت ِن ٔش ِ
وت َٓأَىَا أَ ِر ُجو أَ ٌِ أَ َُ ٛ
َّالًٔي ِ
بِ ًُ َس ََلو ٕ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،نسح نب ومٰیس ابیش ،امحدنب ہملس ،اعمص نب دھبہل ،بیسم نب راعف ،رضحت رخہش نب رح رفامےت ںیہ ہک ںیم
دمہنہبیطاحرضوہاافردجسموبنیںیمدنچرمعردیسہارفادےکاسھتھٹیبایگاےنتںیماکیصخشاینپالیھٹےتکیٹ وہےئرشتفیالےئ
وتولوگں ےن اہکےسج یتنجرمد وکدک ےنھےسوخیش وہوتفہاؿیکزایرت رک ےلفہاکی وتسؿےکےھچیپ ڑھکے وہےئ افر دفرںیتع
ل
ادا ںیک ںیم اؿ ےک اپس ایگ افر اؿ ےس اہک ہک ھچک ولوگں ےن ہی ابت یہک رفامےن ےگل اَ حَم ُذ ہللِ تنج اہلل اعتیل یک ےہ اہلل اعتیل ےسج
اچںیہےگتنجںیمدالخرفامںیئےگںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدہعکرارکںیموخابداھکیںیمےنداھکیہکاکی
رمدریمےاپس آایافر اہکولچ ںیماسےکاسھتلچ دایفہ ےھجمےلرکاکیسبےراہتس ںیمالچرھپریمےاسےنماکیراہتسآای وج
ریمےابںیئرطػوکںیمےناسرپانلچاچاہوتفہوبالہکمتاسراہتسفاولںںیمےسںیہنرھپےھجماےنپداںیئرطػراہتسداھکیئدای
ںیم اس رپ الچ اہیں کت ہک ںیم اکی نلسھپ فاےل اہپڑ رپ اچنہپ وت اس ےن ریما اہھت اھتؾ ایل افر ےھجم اہسرا دے رکالچای بج ںیم ایکس
وچیٹرپاچنہپوتفاہںرہٹہناکسافرہنیہیسکزیچاکاہسراےلاکسااچکناکیولےہاکوتسؿداھکیئدایسجیکوچیٹرپاکیوسےناکڑکااھت
اس صخش ےنڑکپا افر زفر دای اہیںکتہک ںیم ےناس ڑکے وک اھتؾایل وت ےنہک اگل مت ےن وبضم یط ےس اھتؾ ایل ںیم ےن اہکاہں وت اس
ےن وتسؿ وک وھٹرک اگلیئ نکیل ںیم ےن ڑکے وک اھتےم راھک فہ رمعم صخش ےنہک ےگل ںیم ےن ہی وخاب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم رعض ایک وت آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای مت ےن سبا ااھچ وخابداھکی سبا راہتس دیماؿ رشح ےہ افر وج راہتسابںیئ
رطػداھکیئدایاھتفہدفزویخںاکراہتساھتافرمتدفزیخںیہنافروجراہتسداںیئرطػداھکیئدایفہویتنجںاکراہتساھتافرنلسھپفاال
اہپڑ دہشاء یک زنمؽ ےہ افر وج ڑکا مت ےن اھتام اھت فہ االسؾ اک ڑکا ےہ اےس رمےتدؾ کت وبضمیط ےس اھتےم رانھک اس ےیل ےھجم ادیم

ےہہکںیمیتنجوہں(رضحترخہشریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہقیقحتےسولعمؾوہاہک)فہرضحتدبعاہللنبالسؾریضاہلل
اعتٰیلہنعںیہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومٰیسابیش،امحدنبہملس،اعمصنبدھبہل،بیسمنبراعف،رضحترخہشنبرح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعت

جلس  :جلس سوو

حسیث 802

راوی  :محنوزبً ُيَلٌ ،ابواسامہ ،بزیسہ ،ابوبززہ ،حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ ُ َِي ََل ٌَ َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة َح َّسثَ َيا ب ُ َزیِ َسةُ ًَ ًِ أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
َٗا َل َرأَیِ ُت فٔی ا ِل َن َياو ٔ أَنِّی أ ُ َصا ٔجزُ ٔم ًِ َم ََّ ٜة إیٔ َی أَ ِرقٕ ب ٔ َضا ى َ ِد ْل ٓ ََذ َص َب َو َصلٔی إیٔ َی أَى َّ َضا یَ َنا َم ُة أَ ِو َص َح ْز َٓإٔذَا ه ٔ َی ا ِل َنسٔی َي ُة یَثِر ُٔب

يب ٔم ًِ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن یَ ِو َو أ ُ ُح ٕس ث ُ َّه َصزَ ِزتُ ُط ٓ ٌََا َز
َو َرأَیِ ُت فٔی ُر ِؤ َی َ
ای َص ٔذظ ٔ أَنِّی َصزَ ِز ُت َس ِئّا َٓا ِن َ٘ َل ٍَ َػ ِس ُر ُظ َٓإٔذَا ص َُو َما أ ُ ٔػ َ
رف
أَ ِح َش ًَ َما ک َ َ
اٌ َٓإٔذَا ص َُو َما َجا َئ اهَّللُ بٔطٔ ٔم ًِ ا ِل َٔ ِتحٔ َوا ِجت َٔنا َٔ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َو َرأَیِ ُت ٓ َٔيضا أَي ِّـا َب َ ّْقا َواهَّللُ َخي ِ ْر َٓإٔذَا ص ُِه ال َّي َ ُ
اب ِّ
الؼ ِس َّٔ ٚال ٔذی آ َتاىَا اهَّللُ بٔطٔ یَ ِو َو بَ ِس ٕر
ٔم ًِ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن یَ ِو َو أُحُ ٕس َوإٔذَا ا ِل َديِرُ َما َجا َئ اهَّللُ بٔطٔ ٔم ًِ ا ِل َدي ِر ٔ َب ٌِ ُس َوثَ َو ٔ

ومحمدنب الیغؿ ،اوبااسہم ،ربدیہ ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ںیم وجھکرفں فایل زنیم یک رطػ رجہت رک راہ وہں وت ےھجم ہی ایخؽ وہا ہک ہی امیہم رجہ ےہ
نکیلفہ وتدمہناھت افرںیمےن ایسوخابںیمداھکیہکںیم ےن ولتارالہیئوتااکسرساگل وہایگولعمؾوہایگہکہیفہ اصقنؿاھتوجادح
ےک دؿ الہ اامیؿ وک وہا رھپ ںیم ےن دفابرہ ولتار وک رحتک دی وت فہ ےلہپ ےس یھب ایھچ وہیئگ ہی فہ حتف ےہ وج اہلل ےن اعتیل ےن اطعء
رفامیئ

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبااسہم،ربدیہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعت

جلس  :جلس سوو

حسیث 803

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،محنس بً ًنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َس َل َن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َرأَیِ ُت فٔی َیسٔی س َٔو َاریِ ًٔ ٔم ًِ ذَصَبٕ َٓ َي َٔ ِد ُت ُض َنا َٓأ َ َّو ِل ُت ُض َنا صَ َذیِ ًٔ ا ِل ََّ ٜذابَي ِ ٔن ُم َش ِيل ٔ َن َة َوا ِل ٌَ ِي ٔس َّي
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،دمحم نب رمعف ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایںیمےنوخابںیموسےنےکدفنگنکدےھکیںیمےناںیہنوھپکنامری(وتفہاڑےئگ)ںیمےنایکسریبعتہییھجمسہکہی
دفونںذکابہملیسمافراوسدیسنعںیہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعت

جلس  :جلس سوو

حسیث 804

راوی  :ابوبرک ،مٌاذبً ہظاوً ،لی بً ػالح ،سناکٗ ،ابوض ،حرضت او الٔـل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وض َٗا َل َٗال َِت أ ُ ُّو ا ِلٔ َِـ ٔل یَا َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسث َ َيا ُم ٌَاؤیَ ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ َٗاب ُ َ
ک َٗا َل َخي ِ ّرا َرأَیِتٔ َتل ٔ ُس َٓاك َٔن ُة ُ ََُل ّما َٓت ُ ِر ٔؿٌٔيطٔ ٓ ََول ََس ِت ُح َش ِي ّيا أَ ِو َح َش ّيا
اهَّللٔ َرأَیِ ُت َٛأ َ ٌَّ فٔی بَ ِئًي ًُ ِـ ّوا ٔم ًِ أَ ًِ َـائ ٔ َ

َرضبِ ُت َٛتٔ َٔ ُط َٓ َ٘ا َل
َٓأ َ ِر َؿ ٌَ ِت ُط ب ٔ َلب َ ٔن ُٗ َث ٕه َٗال َِت َٓحٔئ ُِت بٔطٔ إیٔ َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََو َؿ ٌِ ُت ُط فٔی َح ِحزٔظ ٔ ٓ ََبا َل ٓ ََ
ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ِو َج ٌِتٔ ابِىٔي َرح َٔن ٔک اهَّللُ
اوبرکب،اعمذنباشہؾ،یلعنباصحل،امسک،اقوبس،رضحتاؾالضفلریضاہللاعتٰیلہنعرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسںیمےنوخابںیمداھکیہکریمےرھگںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاعضاأءںیمےسوکیئڑکٹاےہآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایمتےنااھچوخابداھکیافب ہےکاہیںڑلاکوہاگمتاوکسدفدھالپؤیگانچہچنرضحتافب ہریضاہللاعتٰیلہنعےک
اہں رضحت نیسح ای نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع وہےئ وت ںیم ےن اںیہن دفدھ الپای اس فتق ںیم  مثیک زف تی ںیم ؟یھ ںیم اس ہچب وک
ےلرک یبن یلص اہللہیلع فآہل فملسیک دختم ںیم الیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملسیک وگد اھٹب دای ہچب ےن اشیپب رک دای وت ںیم ےن
اسےکدنکےھرپامرااسرپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےنریمےہچبوکفیلکتدیاہللمترپرمحرفامےئ
رافی  :اوبرکب،اعمذنباشہؾ،یلعنباصحل،امسک،اقوبس،رضحتاؾالضفلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعت

جلس  :جلس سوو

حسیث 805

موسي بً ً٘بہ ،ساله بً ًبساهَّلل ً ،بساهَّلل حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :محنسبً بظار ،ابوًاػه ،ابً جزیخٰ ،
ًيہ

وسي بِ ًُ ًُ ِ٘ َب َة أَ ِخب َ َرنٔی َسال ٔ ُه بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕه أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ُم َ

َ َج ِت ٔم ًِ ا ِل َنسٔی َي ٔة َحًَّي
اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ُر ِؤ َیا ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َرأَیِ ُت ا ِم َزأَ ّة َس ِو َزا َئ ثَائ َٔز َة ال َّزأ ِ ٔ
ض ََ
ائ بٔا ِل َنسٔی َي ٔة َٓيُ٘ ٔ َل إیٔ َی ا ِل ُح ِح َٔةٔ
َٗا َم ِت بٔا ِل َن ِض َي ٌَ ٔة َوه ٔ َی ا ِل ُح ِح َٔ ُة َٓأ َ َّو ِلت َُضا َوبَ ّ
دمحمنب اشبر ،اوباعمص ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،اسمل نب دبعاہلل  ،دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وخاب ںیم داھکی اکی ایسہ افؾ وعرت رھکبے ابولںفایل دمہن ےس  یلک افر مہنغہ چخفہ

ںیماجرہٹیوتایکسریبعتںیمےنہییھجمسہکدمہنںیمفابء؟یھےسجچخفہیکرطػلقتنمرکدایایگ

رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعت

جلس  :جلس سوو

حسیث 806

راوی  :ابً رمح ،ليث بً سٌس ،ابً ہاز ،محنس بً ابزاہيه تيیم ،اب سلنہ بً ًبسالزحنً كلحہ بً ًبيساهَّلل رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
یم ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه الت َّ ِي ٔ ِّ
اٌ إ ٔ ِس ََل ُم ُض َنا
ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ كَ ِل َح َة بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ أَ ٌَّ َر ُج َلي ِ ٔن ٔم ًِ بَل ٔ ٕٓی َٗ ٔس َما ًَل َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوک َ َ
َ َب ٌِ َس ُظ َس َي ّة ث ُ َّه تُ ُوف ِّ َی
اٌ أَ َح ُسص َُنا أَ َط َّس ا ِجت َٔضا ّزا ٔم ًِ ِاْ َ ٔ
َجنٔي ٌّا َٓک َ َ
َ َٓ َِزَا ا ِل ُن ِح َتض ٔ ُس ٔم ِي ُض َنا َٓا ِست ُِظض ٔ َس ث ُ َّه َم ََ ٜث ِاْ َ ُ
َ
َ
َأَیِ ُت فٔی ا ِل َن َياو ٔ بَ ِي َيا أَىَا ً ٔ ِي َس بَ ٔ
اب ا ِل َح َّي ٔة إٔذَا أَىَا بٔض ٔ َنا ٓ َ َ
َُخ َد َخار ْٔد ٔم ًِ ا ِل َح َّي ٔة َٓأذ ٔ ٌَ ل ٔ َّل ٔذی تُ ُوف ِّ َی ِاْ ٔ َ
َٗا َل ك َ ِل َح ُة َ َ
َ
اض
ک ل َِه َیأ ِ ٌٔ َل َ
َ َد َٓأَذ ٔ ٌَ ل ٔ َّل ٔذی ا ِست ُِظض ٔ َس ث ُ َّه َر َج ٍَ إیٔ َ َّی َٓ َ٘ا َل ِار ٔج ٍِ َٓإٔى َّ َ
ک َب ٌِ ُس َٓأ ِػ َبحَ كَ ِل َح ُة یُ َح ِّس ُث بٔطٔ ال َّي َ
ٔم ِي ُض َنا ث ُ َّه َ َ
ک َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َح َّسثُو ُظ ا ِل َحس َ
وٌ َٓ َ٘الُوا یَا
ٔیث َٓ َ٘ا َل ٔم ًِ أَ ِّی ذَل ٔ َ
ک ٓ ََب َل َّ ذَل ٔ َ
ٓ ٌََحٔبُوا ل ٔ َذل ٔ َ
ک َت ٌِ َحبُ َ
َ ا ِل َح َّي َة َٗ ِب َل ُط َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َر ُسو َل اهَّللٔ َص َذا ک َ َ
اٌ أَ َط َّس ال َّز ُج َلي ِ ٔن ا ِجت َٔضا ّزا ث ُ َّه ا ِست ُِظض ٔ َس َو َز َخ َل َص َذا ِاْ ٔ ُ

اٌ ٓ ََؼ َاو َو َػلَّی ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٔم ًِ َس ِح َسة ٕ فٔی
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَل َِي َص َٗ ِس َمَ َٜث َص َذا َب ٌِ َس ُظ َس َي ّة َٗالُوا بَل َی َٗا َل َوأَ ِز َر َک َر َم َـ َ
الش َيةٔ َٗالُوا بَل َی َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََنا بَ ِي َي ُض َنا أَبِ ٌَ ُس ٔم َّنا بَي ِ َن َّ
َّ
ق
الش َنا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
انبرحم،ثیلنبدعس،انباہد،دمحمنباربامیہیمیت،ابہملس نبدبعارلنمحہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
دفردرازالعہقےسدفصخش یبنیلصاہللہیلعفآہلف ملسیک دختمںیماحرضوہےئ افر اکیاسھترشمػابالسؾوہےئاؿںیم ےس
اکی دفرسے ےس سبھ رک دجفدہج افر ابعدت ف رایتض رکات اھت ہی زایدہ ابعدت رکےن فاال ڑلایئ ںیم رشکی وہا ابآلرخ دیہش وہایگ
دفرسااسےکدعباسؽرھبکتزدنہراہرھپااقتنؽرکایگ رضحتہحلطریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنوخابںیمداھکی ہک
ںیم تنج ےکدرفازے ےک اپس ڑھکا وہںداتھکی وہںہک ںیم اؿ دفونں ےک رقبی یہ وہں تنج ےک ادنر ےس اکی صخش الکن افر
اؿ ںیم ےس دعب ںیم وفت وہےنفاےل وک (تنج ںیم داہلخ) یک ااجزت دی ھچک دری دعب رھپ الکن افر دیہش وہےن فاےل وک ااجزت دی
رھپولٹرکآایافرےھجمےنہکاگلفاسپوہاجایھباہمترافتقںیہنآایحبصوہیئوتںیمےنہیوخابولوگںوکانسایولوگںوکاسےستہب
بجعت وہا روسؽ یلص اہللہیلع فآہلفملس وک ہی ولعمؾ وہا افر امتؾ ہصق انسای وت رفامای ںیہمتسک ابت ےس ریحایگن وہ ریہ ےہ ؟ احصہب ےن
رعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساؿدفونںںیمالہپصخشزایدہتنحمفرایتضرکاتاھترھپدیہشیھبوہاافر(اس
ےکابفوجد)دفرساتنجںیماسےسےلہپدالخوہارفامایایکدفرسااسےکدعباکیربسزدنہںیہنراہ؟احصہبےنرعضایکاب لکراہ
رفامایاےسراضمؿبیصنوہاوتاسےنرفزےرےھکافر اسؽرھباےنتاےنتدجسےےئک(امنزںیاداںیک)احصہبےنرعضایک ہی
ابتوترضفرےہروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپوتاؿدفونںےکدروجںںیمآامسؿفزنیمےسافہلصےہ
رافی  :انبرحم،ثیلنبدعس،انباہد،دمحمنباربامیہیمیت،ابہملسنبدبعارلنمحہحلطنبدیبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخاوبںیکریبعتاکایبؿ
وخابیکریبعت

جلس  :جلس سوو

حسیث 807

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ابوبرکہسیی ،ابً سيریً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یً ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ ا ِل ُض َذی ٔ ُّی ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔير ٔ َ

َّ
یً
ات فٔی ِّ
الس ٔ
َک ُظ ا ِلِٔ َّل َوأُح ُّٔب ا ِل َ٘ ِي َس ا ِل َ٘ ِي ُس ثَ َب ْ
ًَل َِيطٔ َو َسل َه أَ ِ َ

یلعنبدمحم،فعیک ،اوبرکبدہیل،انبریسنی،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہںیموخاب ںیم(ےلگںیم) وطؼوکااھچ
ںیہناتھجمسافر(اپؤںںیم)ڑیبیوکااھچاتھجمسوہںویکہکنہیدنیںیماثتبدقیمےہ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اوبرکبدہیل،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الاہلاالاہللےنہکفاولںےساہھترفانک
ابب  :ونتفںاکایبؿ
الاہلاالاہللےنہکفاولںےساہھترفانک

جلس  :جلس سوو

حسیث 808

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،حٔؽ بً ُياث ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َو َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
اث ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اض َحًَّي َي ُ٘ولُوا ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َٓإٔذَا َٗالُوصَا ًَ َؼ ُنوا ٔمىِّي ز ٔ َمائ َ ُض ِه
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أ ُ ٔم ِز ُت أَ ٌِ أ ُ َٗات ٔ َل ال َّي َ

َوأَ ِم َوا َل ُض ِه إ ٔ ََّل ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ِه ًَل َی اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل

اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،صفحنبایغث،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽیلصاہلل

لِلَّہہکںیل
لِلَّںیہکبج َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
ہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجمہیمکحےہہکولوگںےساتقؽرکاتروہںاہیںکتہکفہ َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
وت اوہنں ےن اےنپ وخؿ افر امؽ ھجم ےس وفحمظ رک ےئل اال ہی ہک یسک ےک دبہل ںیم وہ (الثم دح ای صاصص) افر اؿ اک اسحب اہلل زعفلج
ےکرپسدےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،صفحنبایغث،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الاہلاالاہللےنہکفاولںےساہھترفانک

جلس  :جلس سوو

حسیث 809

راوی  :سویسبً سٌيسً ،لی بً مشہز ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
اض َحًَّي َي ُ٘ولُوا َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َٓإٔذَا َٗالُوا ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ ًَ َؼ ُنوا ٔمىِّي ز ٔ َمائ َ ُض ِه َوأَ ِم َوا َل ُض ِه إ ٔ ََّل
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أ ُ ٔم ِز ُت أَ ٌِ أ ُ َٗات ٔ َل ال َّي َ
ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ِه ًَل َی اهَّللٔ
وسدینب دیعس ،یلع نب رہسم ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
لِلَّںیہکبج َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا َُّ
لِلےکاقلئوہاجںیئےگوتھجم
اراشدرفامایےھجممکحےہہکولوگںےساتقؽرکفںاہیںکتہکفہ َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
ےساےنپوخونںافرامولںوکوفحمظرکاںیلےگاالہیہکیسکصخشقحےکوعضوہافراؿاکاسحباہللزعفلجےکرپسدےہ
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

الاہلاالاہللےنہکفاولںےساہھترفانک

جلس  :جلس سوو

حسیث 810

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً برکسہیم ،حاته بً ابی ػِيرہ ،نٌناٌ بً ساله ًنزو بً حرضت اوض رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ بَ ِرکٕ َّ
یم َح َّسثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ أَبٔی َػِٔي َر َة ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ َسال ٔ ٕه أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الش ِض ٔ ُّ
ِّ
َکىَا إٔذِ
ًَ ِن َزو بِ ًَ أَ ِو ٕ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌَّ أَبَا ُظ أَ ِو ّسا أَ ِخب َ َر ُظ َٗا َل إٔىَّا َل ُ٘ ٌُو ْز ً ٔ ِي َس ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َي ُ٘ ُّؽ ًَ َل ِي َيا َویُ َذ ُ
ل َز ًَا ُظ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
أَ َتا ُظ َر ُج ْل ٓ ََش َّار ُظ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اذِصَبُوا بٔطٔ َٓا ِٗ ُتلُو ُظ َٓ َل َّنا َویَّی الزَّ ُج ُ
اض َحًَّي
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َص ِل َت ِظ َض ُس أَ ٌِ َلَ إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َٗا َل َن ٌَ ِه َٗا َل اذِ َصبُوا َٓ َد ُّلوا َسبٔي َل ُط َٓإ ٔى َّ َنا أ ُ ٔم ِز ُت أَ ٌِ أ ُ َٗات ٔ َل ال َّي َ
رح َو ًَل َ َّی ز ٔ َما ُؤص ُِه َوأَ ِم َوالُ ُض ِه
َي ُ٘ولُوا ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َٓإٔذَا ٓ ٌََلُوا ذَل ٔ َ
ک َُ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبرکبیمہس،احمتنبایبریغصہ،امعنؿنباسملرمعفنبرضحتافسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکمہ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےھٹیبوہےئےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہفااعقتانسرےہےھتافرتحیصنرفام
رےہ ےھت ہک اکی رمد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رسوگیش یک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامایاےسےل اجؤافر لتقرکدفبجاس ےنتشپریھپی وتروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملس ےناےس البرکوپاھچایک مت
وگایہدےتیوہہکاہللےک العفہوکیئدوبعدںیہن؟اسےناہکیجاہںآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےلاجؤااکسراہتسوھچڑدف
(ھچکہنوہک)ویکہکنےھجمارمےہہکولوگںےساتقؽرکفںاہیںکتہکفہ َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا َُّ
لِلےکاقلئوہاجںیئبجفہااسیرکںیل ےگوت
ھجمرپاؿےکوخؿافرامؽرحاؾوہاجںیئےگ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبرکبیمہس،احمتنبایبریغصہ،امعنؿنباسملرمعفنبرضحتافسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

الاہلاالاہللےنہکفاولںےساہھترفانک

جلس  :جلس سوو

حسیث 811

راوی  :سویسبً سٌيسً ،لی بً مشہزً ،اػه بً حرضت سنيم بً سنير

الش َن ِي ٔم بِ ًٔ َّ
اٌ بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َٗا َل أَتَی ىَآ ٔ ٍُ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ ًَ ٔ
الشنٔير ٔ ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
اػ ٕه ًَ ًِ ُّ
بِ ًُ اْلِ َ ِز َر َٔ ٚوأَ ِػ َحابُطُ َٓ َ٘الُوا َص َلَ ِٜت یَا ً ِٔن َزا ٌُ َٗا َل َما َص َلُ ِٜت َٗالُوا بَل َی َٗا َل َما َّال ٔذی أَصِ َل َٜىٔي َٗالُوا َٗا َل اهَّللُ َو َٗاتٔلُوصُ ِه
اٌ ِّ
وٌ ِّ
السی ًُ ک ُ ُّل ُط ِهَّلِل إ ٔ ٌِ ٔطئِت ُِه َح َّسث ِ ُتِ ُٜه
الس ُ
یً ک ُ ُّل ُط ِهَّلِل َٗا َل َٗ ِس َٗا َت ِل َياص ُِه َحًَّي َن َٔ ِي َياص ُِه َٓک َ َ
وٌ ٓٔت ِ َي ْة َویََ ُٜ
َحًَّي ََل َتَ ُٜ
َحسٔی ّثا َسنٔ ٌِ ُتطُ ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗالُوا َوأَى ِ َت َسنٔ ٌِ َت ُط ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل

ْشٔٛي َن َٓ َل َّنا َل ُ٘وص ُِه َٗا َتلُوص ُِه
َن ٌَ ِه َطض ٔ ِس ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗ ِس َب ٌَ َث َج ِي ّظا ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن إیٔ َی ا ِل ُن ِ ٔ
الز ِمحٔ َٓ َل َّنا َُ ٔظ َي ُط َٗا َل أَ ِط َض ُس
ٗ ٔ َت ّاَل َطس ّ
ٔیسا ٓ ََن َي ُحوص ُِه أَ َِ ٛتا َٓ ُض ِه َٓ َح َن َل َر ُج ْل ٔم ًِ ُل ِح َنًٔي ًَل َی َر ُج ٕل ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
ْشٔٛي َن ب ٔ ُّ
أَ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ إنِّٔی ُم ِشل ٔ ْه ٓ ََل ٌَ َي ُط َٓ َ٘ َت َل ُط َٓأتََی َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َص َلُ ِٜت َٗا َل َو َما
َّال ٔذی َػ َي ٌِ َت َم َّز ّة أَ ِو َم َّز َتي ِ ٔن َٓأ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َّال ٔذی َػ َي ٍَ َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََض ََّل َط َ٘ ِ٘ َت ًَ ًِ بَ ِلئطٔ

ٓ ٌََل ٔ ِن َت َما فٔی َٗلِبٔطٔ َٗا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ل َِو َط َ٘ ِ٘ ُت بَ ِل َي ُط َلِ ُٜي ُت أَ ًِ َل ُه َما فٔی َٗلِبٔطٔ َٗا َل ٓ َََل أَى ِ َت َٗبٔل َِت َما َتک َ َّل َه بٔطٔ َو ََل أَى ِ َت
ات ٓ ََس َٓ َّيا ُظ َٓأ َ ِػ َبحَ
َت ٌِ َل ُه َما فٔی َٗلِبٔطٔ َٗا َل ٓ ََش ََ ٜت ًَ ِيطُ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓل َِه َیل َِب ِث إ ٔ ََّل َي ٔشي ّرا َحًَّي َم َ

ق َٓ ُ٘ ِل َيا ل ٌََ َّل
ْح ُسوى َ ُط َٓأ َ ِػ َبحَ ًَل َی هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
ًَل َی هَ ِضز ٔاْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ َ٘الُوا ل ٌََ َّل ًَ ُس ًّوا ى َ َبظَ ُط ٓ ََس َٓ َّيا ُظ ث ُ َّه أَ َم ِزىَا ُٔل َِناى َ َيا َی ِ ُ
ِک ِّ
اب َح َّسثَ َيا
رح ِس َيا ُظ بٔأ َ ِن ُٔ ٔش َيا َٓأ َ ِػ َبحَ ًَل َی هَ ِضز ٔ اْلِ َ ِر ٔ
الظ ٌَ ٔ
ق َٓأ َ ِل َ٘ ِي َيا ُظ فٔی َب ٌِ ٔف تٔل َ
ا ِلِٔل َِن َ
اٌ َن ٌَ ُشوا ٓ ََس َٓ َّيا ُظ ث ُ َّه َ َ
ل بِ ًُ َحٔ ِٕؽ اْلِ َیِلٔی َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
اٌ بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن َٗا َل بَ ٌَ َث َيا َر ُسو ُل
اث ًَ ًِ ًَ ٔ
إ ٔ ِس َن ٌٔي ُ
الش َن ِي ٔم ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
اػ ٕه ًَ ًِ ُّ
ُّ

َک ا ِل َحس َ
ٔیث َو َزا َز ٓ ٔيطٔ
رسیَّ ٕة َٓ َح َن َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن ًَل َی َر ُج ٕل ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َ ٔ
ْشٔٛي َن ٓ ََذ َ َ
ل َم ًِ ص َُو َ ٌّش ٔم ِي ُط َو َل ًَّٜٔاهَّللَ أَ َح َّب أَ ٌِ یُزٔیَِ ُٜه
َٓ َي َب َذ ِت ُط اْلِ َ ِر ُق َٓأ ُ ِخب ٔ َر ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ اْلِ َ ِر َق َل َت ِ٘ َب ُ
رح َم ٔة ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ
َت ٌِو َ
ٔيه ُ ِ

وسدینب دیعس ،یلع نب رہسم ،اعمص نب رضحت صمنط نب ریمس رفامےت ںیہ ہک انعف نب ارزؼ افر اؿ ےک اس؟یھ (رضحت رمعاؿ نب
نیصحریضاہللاعتٰیلہنع)آےئافرےنہکےگلآپوتالہکوہےئگرفامایںیمالہکںیہنوہاےنہکےگلویکںںیہن(متالہکوہےئگ)؟
رفام ای ںیم ویکرکن الہک وہا ےنہک ےگل اہلل اعتیل اک اراشد ےہ افر افکر ےس اتقؽ رکےت روہ اہیں کت ہک ہنتف ابیق ہن رےہ افر بس دنی
(اظنؾ) اہلل اک وہ اجےئ رفامای مہ ےن افکر ےس اتقؽ ایک اہیں کت ہک اںیہن متخ رک دای افر دنی (اظنؾ) بس اہلل اک (اقمئ) وہ ایگ ارگ مت
اچوہ وت ںیم ںیہمت اکی دحثی انسؤں وت ںیم ےن روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس  ین ےنہکےگل آپ ےن ذبات وخد روسؽ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےس  ین ےہ ؟ رفاماییجاہں ںیم آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک دختم ںیم احرض اھتآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
الہاالسؾاکاکیرکشلافک ریکرطػرفاہنایکبجاسرکشلاکافکرےساسانموہاوتاوہنںےنافکرےکاسھتتہبگنجیکابآلرخافکر
ے
(اھبگڑھکےوہےئافر)اےنپدنکےھاملسمونںیکرطػرکدیریمےاکیزعسیےناکیرشمکرمدرپزینےےسہلمحایک
لِلَّںیماملسمؿوہاتوہںنکیلریمےزعسیےناےسزینہامر
بجاسےنرشمکرپاقوباپایلوترشمکےنہکاگل َأ ْص ََھ ُذ َأ ْؿ َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
رکلتقرکدایبجروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضیوہیئوترعضرکےناگلاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیموتابتہوہایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکیایدف رمہبتدرایتفرفامایمتےنایکایکاسےناسریابتانسدیروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےناساکٹیپریچرکاسےکدؽیکاحتلویکںہنولعمؾرکیل؟رعضرکےناگلاےاہللےکروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسارگ ںیم ااکس ٹیپریچاتوتایک ےھجماس ےکدؽیکاحتلولعمؾوہ اجیت؟رفامای رھپاسیکزابینابت یہوبقؽرکےتیل
ہکبجمتاسےکدؽیکابتیسکرطحیھبولعمؾہنرک ےتکےھترضحترمعاؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اس ےک ابرے ںیم اخومیش ا رایر رفامیئ وھتڑی یہ دری ںیم (ریما فہ زعسی) رم ایگ (اشدی دشت دناتم یک فہج ےس
ومتآیئوہ)مہےناسوکدنفایکوتحبصےکفتقایکسالشزنیمرپ(ربقےسابرہیہ)ڑپی؟یھولوگںےنوساچاشدیدنمشےنربق
وھکد رک ہی رحتک یک رھپ اےس دنف ایک افر ڑلوکں وک اہک اوہنں ےن رہپہدای حبص الش رھپ زنیم رپ ڑپی ؟یھ مہ ےن وساچ اشدی ڑلوکں یک
آا ھگلیئگ(افردنمشوکاسرحتکاکومعقلمایگ)مہےنرھپدنفایکافروخدرہپہدایحبصالشرھپزنیمےکافرپ؟یھابآلرخمہےن
الش اکی اھگیٹ ںیمڈاؽدی دفرسی رفاتی یھب ایسرطح ےہاس ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک بج زنیم ےن(رسیتی ابر) یھب اےس
ابرہ ڈاؽ دای وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع دی یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زنیم وت اس ےس ربے آدیم وک یھب
داھکاناچےتہںیہ
لِلَّیک
وبقؽرکیتیلےہنکیلاہللاعتیلںیہمت َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اعمصنبرضحتصمنطنبریمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاامیؿےکوخؿافرامؽیکرحتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
الہاامیؿےکوخؿافرامؽیکرحتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 812

ًيسي بً یوىص ،اًنع ،ابوػالح  ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی

رح َو ا ِل َب َلسٔ
رح َو ال ُّظ ُضورٔ َط ِضزُ ُِ ٛه َص َذا أَ ََل َوإ ٔ ٌَّ أَ ِ َ
رح َو اْلِ َیَّاو ٔ َی ِو ُمِ ُٜه َص َذا أَ ََل َوإ ٔ ٌَّ أَ ِ َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َح َّح ٔة ا ِل َو َزا َٔ أَ ََل إ ٔ ٌَّ أَ ِ َ
ْح َم ٔة یَ ِو ٔمِ ُٜه َص َذا فٔی َط ِضز ٔ ُِ ٛه َص َذا فٔی بَ َل ٔس ُِ ٛه َص َذا أََلَ َص ِل بَ َّل ِِ ُت
رح ْاو َِ ُ ٛ
بَ َل ُس ُِ ٛه َص َذا أَ ََل َوإ ٔ ٌَّ ز ٔ َمائَِ ُٜه َوأَ ِم َوا َلِ ُٜه ًَل َِيِ ُٜه َ َ

َٗالُوا َن ٌَ ِه َٗا َل َّ
الل ُض َّه ِ
اط َض ِس

اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلع فآہلفملسےن
ۃجحاولداعےکومعقرپرفامای ررےسونسبسےسزایدہرحتمفاالآجاکدؿےہونسبسےسزایدہرحتمفاالہنیہمہیہنیہمےہ
بس ےس زایدہ رحتم فاال رہش ہی (ہکم) ےہ  رر ےس ونس اہمترے (املسمونں ےک) وخؿ افر اوماؽ اہمترے افرپ ایس رطح رحاؾ
ںیہےسیجآجےکدؿیکاسامہافراسرہشںیمرحتمئاتؤایکںیمےناچنہپدایبسےنرعضایکیجاہںرفامایاہللوگاہرانہ
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الہاامیؿےکوخؿافرامؽیکرحتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 813

راوی  :ابوٗاسه بً ابی ؿنزہ ،نرص بً محنس بً سلامیٌ خنصيً ،بساهَّلل بً ابی ٗيص نرصی ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رص ُّی
رص بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ا ِلحٔ ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا أَبٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ أَبٔی َٗ ِي ٕص ال َّي ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل َ٘اس ٔٔه بِ ًُ أَبٔی َؿ ِن َز َة َن ِ ُ
وٖ بٔا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َو َي ُ٘و ُل َما أَك ِ َي َب ٔک َوأَك ِ َي َب رٔی َح ٔک
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ َن َز َٗا َل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ُل ُ

رح َم ّة ٔم ِي ٔک َمالٔطٔ َو َز ٔمطٔ َوأَ ٌِ
رح َم َت ٔک َو َّال ٔذی َنٔ ُِص ُم َح َّن ٕس ب ٔ َي ٔسظ ٔل ُ ِ
َْح َم ُة ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ أَ ًِوَ ُه ً ٔ ِي َس اهَّللٔ ُ ِ
َما أَ ًِوَ َن ٔک َوأَ ًِوَ َه ُ ِ
ى َ ُوًَّ بٔطٔ إ ٔ ََّل َخي ِ ّرا
چ
اوباقمسنبایبرمضہ،رصننب دمحمنبامیلسؿ مضی،دبعاہللنبایب،سیرصنی،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہکںیمےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہبعکاکوطاػرفامرےہےھتافررفامرےہےھتوتایکدمعہ
ےہافرریتیوخوبشسکدقردمعہےہوتانتکمیظعےہافرریتیرحتمینتکمیظعےہمسقےہاسذاتیکسجےکےضبقںیمدمحمیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکاجؿےہومنمیکرحتماےکسامؽفاجؿیکرحتماہللےکزندکیریتیرحتمےسمیظعرتےہافرومنم
ےکاسھتدبامگینیھبایسرطحرحاؾےہںیمہمکحےہہکومنمےکاسھتااھچامگؿرکںی
چ
رافی  :اوباقمسنبایبرمضہ،رصننبدمحمنبامیلسؿ مضی،دبعاہللنبایب،سیرصنی،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الہاامیؿےکوخؿافرامؽیکرحتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 814

یحٌي  ،زاؤز بً ٗيص ،ابوسٌيس مو ٰیی ًبساهَّلل بً ًامز بً َکیز،
راوی  :برک بً ًبسالوہابً ،بساهَّلل بً ىآٍ ،یوىص بً ٰ

حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ىَآ ٍٕٔ َویُوى ُُص بِ ًُ یَ ِحٌَي َجنٔي ٌّا ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َم ِوی َی
رک بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوصَّ ٔ
َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ

رح ْاو َز ُم ُط
َکیِز ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ک ُ ُّل ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه ًَل َی ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َ َ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ُ َ
رع ُؿطُ
َو َمالُ ُط َو ٔ ِ
رکبنبدبعاولاہب،دبعاہللنبانعف،ویسننبٰییحی،داؤدنب،سی،اوبدیعسومٰیلدبعاہللنباعرمنبرکسی،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایےہرہاملسمؿیکاجؿامؽافرزعتدفرسےاملسمؿرپ
رحاؾےہ(افراسےکےئلاقلبارتحاؾےہ)
رافی  :رکبنبدبعاولاہب،دبعاہللنبانعف،ویسننبٰییحی،داؤدنب،سی،اوبدیعس ومٰیلدبعاہللنباعرمنبرکسی،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
الہاامیؿےکوخؿافرامؽیکرحتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 815

راوی  :احنسبً ًنزو بً رسح مرصیً ،بساهَّلل بً وہب ،ابی ہانیً ،نزو بً مالک جييي ،حرضت ٓـالہ بً ًبيس رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

رص ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ أَبٔی صَاى ٔ ٕئ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ا ِل َح ِي ٔي ِّي أَ ٌَّ ٓ ََـا َل َة
الرسحٔ ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َّ ِ

اض ًَل َی أَ ِم َوالٔض ٔ ِه َوأَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه َوا ِل ُن َضا ٔجزُ َم ًِ
بِ ًَ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ ُط أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ َم ًِ أَ ٔم َيطُ ال َّي ُ
ُوب
َص َح َز ا ِل َد َلایَا َوالذُّ ى َ

ادمح نبرمعفنبرسحرصمی،دبعاہللنبفبہ،ایباہین،رمعفنبامکل ،یب،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومنم وت فیہ ےہ سج ےس ولوگں یک اجںین افر اوماؽ انم ںیم رںیہ افر اہمرج فیہ ےہ وج
انگوہںافررباویئںوکوھچڑدے
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحرصمی،دبعاہللنبفبہ،ایباہین،رمعفنبامکل ،یب،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولٹامریکاممتعن
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ولٹامریکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 816

راوی  :محنسبً بظار ،محنس بً مثىي ،ابوًاػه ابً جزیخ  ،ابً زبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٕه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ ُج َزیِ ٕخ ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َٗاَلَ َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ ٔ
اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ اى ِ َت َض َب ى ُ ِض َب ّة َم ِظ ُض َور ّة َٓل َِي َص ٔم َّيا
دمحمنباشبر،دمحمنب ینثم،اوباعمصانبرججی ،انبزریب ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽیلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایوجالعہینولٹامراترھپےفہمہ(املسمونں)ںیمےسںیہن
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبینثم،اوباعمصانبرججی،انبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

ولٹامریکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 817

ًيسي بً حناز ،ليث بً سٌسً٘ ،يل ابً طہاب ،ابوبرک بً ًبسالزحنً بً حارث بً ہظاو ،حرضت ابوہزیزہ رضي
راوی :
ٰ
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ َح َّناز ٕأَى ِ َبأَىَا َّ
رک بِ ًٔ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًٔ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ًُ َ٘ ِي ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
ْش ُب ا ِل َد ِن َز ح ٔي َن
صٔظَ او ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َیزِنٔی الزَّانٔی ح ٔي َن یَزِنٔی َوص َُو ُم ِؤ ٔم ًْ َوَلَ َي ِ َ
رس َُّ ٚ
اض إٔل َِيطٔ أَبِ َؼ َارص ُِه ح ٔي َن
الشار ُٔ ٚح ٔي َن َي ِ ٔ
ْشب ُ َضا َوص َُو ُم ِؤ ٔم ًْ َو ََل َي ِ ٔ
رس َُ ٚوص َُو ُم ِؤ ٔم ًْ َو ََل یَ ِي َتض ٔ ُب ى ُ ِض َب ّة َی ِز َٓ ٍُ ال َّي ُ
َي ِ َ
یَ ِي َتضٔبُ َضا َوص َُو ُم ِؤ ٔم ًْ
ٰیسیع نب امحد ،ثیل نب دعس ،لیقع انب اہشب ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبج زاینزانرکاتےہفہومنموہرک زانںیہنرکاتافررشابےنیپفاالومنم
وہ رک رشاب ںیہن اتیپ افر وچر ومنم وہےن یک احتل ںیم وچری ںیہن رکات افر ولٹ امر رکےن فاال ولٹ امر ںیہن رکات ہک ولگ اینپ
اگنںیہاسرطػااھٹرےہوہںاساحؽںیمہکفہومنموہ
رافی ٰ :یسیع نبامحد،ثیل نب دعس ،لیقع انباہشب ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ولٹامریکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 818

راوی  :حنيسبً مشٌسہ ،یزیس بً زریٍ ،حنيس ،حشً ،حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ ا ِل ُح َؼي ِ ٔن أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َيا حُ َن ِي ْس َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ ًَ ًِ ً ِٔن َز َ

َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ اى ِ َت َض َب ى ُ ِض َب ّة َٓل َِي َص ٔم َّيا

دیمحنبدعسمہ،سیدینبزرعی،دیمح،نسح،رضحترمعاؿ نبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوجڈاہکڈاےلفہمہںیمےسںیہن
رافی  :دیمحنبدعسمہ،سیدینبزرعی،دیمح،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ولٹامریکاممتعن

جلس  :جلس سوو

حسیث 819

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواَلحوؾ ،سناک ،حرضت ثٌلبہ بً حٜه رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ؾ ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ َث ٌِل ََب َة بِ ًٔ ا ِل َحٔ َٜه َٗا َل أَ َػب ِ َيا َُ َي ّنا لٔل ٌَِ ُس ِّو َٓاى ِ َت َضب ِ َياصَا
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ورىَا ٓ ََنزَّ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔا ِل ُ٘ ُسورٔ َٓأ َ َم َز ب ٔ َضا َٓأ ُ َِ ٔٔ ٛئ ِت ث ُ َّه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ال ُّي ِض َب َة َلَ َت ٔح ُّل
َٓ َي َؼب ِ َيا ُٗ ُس َ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،امسک،رضحتہبلعثنبمکحریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکوہےندنمشیکرکبایںڑکپںیلمہےن
(میسقت ےس لبق یہ) اںیہن ولٹ رک اینپ اہڈنایں ڑچاہدںی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ اہڈنویں ےک اپس ےس زگرے وت ارم رفامای
انچہچنبساٹلدیںیئگرھپرفامایولٹاجزئںیہن
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحص،امسک،رضحتہبلعثنبمکحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿےساگیلولگچقسفافراسےساتقؽرفکےہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
املسمؿےساگیلولگچقسفافراسےساتقؽرفکےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 820

ًيسي بً یوىص  ،اًنع ،ط٘ي ،ٙحرضت ابً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،

ي ًِ ًَ ٙابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ

رف
اب ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه ُٓ ُش ْ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتالُ ُط ُْ ِ ٛ

اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،اشمع،،قیق،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاملسمؿےساگیلولگچقسفےہافراسےساتقؽرفکےہ(رشبہکیطالبفہجرشیعوہرشیعفہجوتاجزئےہالثماغبفت)
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،یسیعنبویسن،اشمع،،قیق،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
املسمؿےساگیلولگچقسفافراسےساتقؽرفکےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 821

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً حشً اسسی ،ابوہَلل ،ابً سيریً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یً ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ اْلِ َ ِسس ُّٔی َح َّسث َ َيا أَبُو ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ابِ ًٔ سٔير ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

رف
اب ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه ُٓ ُش ْ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتالُ ُط ُْ ِ ٛ
اوبرکبنبایب ہبیش،دمحمنبنسحادسی،اوبالہؽ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاملسمؿےساگیلولگچقسفےہافراسےساتقؽرفکےہ
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبنسحادسی،اوبالہؽ،انبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
املسمؿےساگیلولگچقسفافراسےساتقؽرفکےہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 822

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،شیک ،ابی اسح ،ٙمحنسبً سٌس ،حرضت سٌس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ش ٕ
یک ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َس ٌِ ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َ ٔ

رف
اب ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه ُٓ ُش ْ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتالُ ُط ُْ ِ ٛ

یلعنبدمحم،فعیک،رشکی،ایبااحسؼ،دمحمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاملسمؿےساگیلولگچقسفےہافراسےساتقؽرفکےہ
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،رشکی،ایبا،قح،دمحمنبدعس،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکرفامؿہکریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںیناڑاانرشفعرکدف

ابب  :ونتفںاکایبؿ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکرفامؿہکریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںیناڑاانرشفعرکدف

جلس  :جلس سوو

حسیث 823

راوی  :محنسبً بظار ،محنسبً جٌرفً ،بسالزحنً بً مہسی ،طٌبہً ،لی بً مسرک ،ابوزرًہ بً ًنزو بً جزیز،
حرضت جزیز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف َو ًِ َب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ُم ِسرٔ ٕک
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا ز ُِر ًَ َة بِ ًَ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َجزٔیز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ًِ َجزٔیز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل فٔی َح َّحةٔ
اب َب ٌِ ٕف
اض َٓ َ٘ا َل َلَ َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
ا ِل َو َزا َٔ ِ
است َ ِي ٔؼ ِت ال َّي َ
رض ُب َب ٌِ ُـِ ُٜه رٔ َٗ َ

دمحم نباشبر،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،یلعنبدمرک،اوبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحترجرینبدبعاہللریضاہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکچجةاولداعےکومعقرپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولوگںوکاخومشرکاؤرھپرفامایریمے
دعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںیناڑاانرشفعرکدف
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،یلعنبدمرک،اوبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحترجرینبدبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکرفامؿہکریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںیناڑاانرشفعرکدف

جلس  :جلس سوو

حسیث 824

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه  ،وليس بً مشلهً ،نز بً محنس ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َنزُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ

اب َب ٌِ ٕف
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َویِ َحِ ُٜه أَ ِو َویِ َلِ ُٜه ََل َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـِ ُٜه رٔ َٗ َ

دبعارلنمح نب اربامیہ،فدیل نب ملسم،رمع نب دمحم ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنعریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایانداونریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںیناڑاےنوگل
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،فدیلنبملسم،رمعنبدمحم،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکرفامؿہکریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںیناڑاانرشفعرکدف

جلس  :جلس سوو

حسیث 825

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،محنس بً بْش ،اسناًيلٗ ،يص ،حرضت ػيابح احنسي رضي اهَّلل تٌای ٰی ًيہ

الؼ َيابٔحٔ اْلِ َ ِح َن ٔس ِّي
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
ْش َٗاَلَ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل ًَ ًِ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ُّ
َّ
َّ َ
ق َوإنِّٔی ُمکَاث ْٔز بِٔ ُٜه اْلِ ُ َم َه ٓ َََل َت َ٘ ِّتلًَُّ َب ٌِسٔی
َكُِ ُٜه ًَل َی ا ِل َح ِو ٔ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه أ ََل إنِّٔی َ َ
چ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب رشب ،اامسلیع، ،سی ،رضحت انصحب ا مسی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽیلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای ررےسونسںیموحض(وکرث)رپ اہمتراک ش ہمیوہںافراہمتریرثکترپدفرسیاوتمںےکاقمہلبںیمرخفرکفںاگ
اسےئلریمےدعبرہزگ(یسکاملسمؿوکالبفہجرشیع)لتقہنرکان
چ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اامسلیع،،سی،رضحتانصحبا مسیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتؾالہاالسؾاہللاعتیلےکذےم(انپہ)ںیمںیہ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
امتؾالہاالسؾاہللاعتیلےکذےم(انپہ)ںیمںیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 826

راوی ً :نز بً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصي ،احنسبً خالس ذہييً ،بسالٌيزیز بً ابی سلنہ ماجظوٌ،
ًبسالواحس بً ابی ًوٌ ،سٌس بً ابزاہيهً ،ابص ینانی  ،سيسىا حرضت ابوبرک ػسی ٙرضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ ز ٔی َيا ٕر ا ِلحٔ ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل َوصِ ٔي ُّي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
أَبٔی َسل ََن َة ا ِل َنا ٔج ُظو ٌُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َواحٔسٔ بِ ًٔ أَبٔی ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ َس ٌِسٔ بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ َحاب ٔ ٕص ا ِل َ َامین ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
یَٗ ٙا َل
الؼ ِّس ٔ

رفوا اهَّللَ فٔی ًَ ِض ٔسظ ٔٓ ََن ًِ َٗ َت َل ُط كَل ََب ُط اهَّللُ
الؼ ِبحَ َٓ ُض َو فٔی ذ ٔ َّم ٔة اهَّللٔ ٓ َََل تُ ِد ٔ ُ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َػلَّی ُّ
َحًَّي یََّ ُٜب ُط فٔی ال َّيارٔ ًَل َی َو ِجضٔطٔ
رمع نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح ،ادمحنب اخدل ذ،یب ،دبعایزیعسی نب ایب ہملس امنوشؿ ،دبعاولادح نب ایب وعؿ ،دعس نب
اربامیہ،اعصبامیین،دیسانرضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجامنزحبص
ادارکےفہاہللےکذہم(انپہ)ںیم ےہذہلااہللےکذہمتموتڑف(اسوکتماتسؤ)وجاےسیصخشوکلتقرکےاہللاعتیلاےساولارک
افدنےھہنمدفزخںیمڈاںیلےگ
رافی  :رمع نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیریصمح ،ادمحنب اخدل ذ،یب ،دبعایزیعسی نب ایب ہملس امنوشؿ ،دبعاولادح نب ایب وعؿ،
دعسنباربامیہ،اعصبامیین،دیسانرضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

امتؾالہاالسؾاہللاعتیلےکذےم(انپہ)ںیمںیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 827

راوی  :محنسبً بظار ،روح بً ًبازہ ،اطٌث ،حشً ،حرضت سنزہ بً جيسب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ ًُ َبا َز َة َح َّسثَ َيا أَ ِط ٌَ ُث ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي َس ٕب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ

الؼ ِبحَ َٓ ُض َو فٔی ذ ٔ َّمةٔ اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َػلَّی ُّ

دمحمنب اشبر ،رفح نب ابعدہ ،اثعش ،نسح ،رضحت رمسہ نب بدنب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہللہیلع فآہل
فملسےنرفامایوجامنزحبصادارکےفہاہللےکذہم(انپہ)ںیمےہ
رافی  :دمحمنباشبر،رفحنبابعدہ،اثعش،نسح،رضحترمسہنببدنبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
امتؾالہاالسؾاہللاعتیلےکذےم(انپہ)ںیمںیہ

جلس  :جلس سوو

حسیث 828

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس بً مشله ،حنازبً سلنہ ،ابومہزو یزیس بً سٔياٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َسنٔ ٌِ ُت أَبَا
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل ُن َضزِّو ٔ َیزٔی ُس بِ ًُ ُسٔ َِي َ
َّ
َّ
َک ُو ًَل َی اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل ٔم ًِ َب ٌِ ٔف َم ََلئ ٔ َٜتٔطٔ
ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ أَ ِ َ
اشہؾ نب امعر ،فدیل نب ملسم ،امحدنب ہملس ،اوبمؾ سیدی نب ایفسؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایومنماہللےکزندکیضعبرفوتشںےسسبھرکالقئازعازافررتحمؾےہ

رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،امحدنبہملس،اوبمؾسیدینبایفسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بصعترکےناکایبؿ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
بصعترکےناکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 829

راوی  :بْش بً ہَلل ػواًٖ ،بسالوارث بً سٌيس ،ایوبُ ،يَلٌ بً جزیز ،زیاز بً ریاح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

وب ًَ ًِ ُ َِي ََل ٌَ بِ ًٔ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ زٔیَاز ٔبِ ًٔ رٔ َیا ٕح ًَ ًِ
ْش بِ ًُ ص ََٔل ٕل الؼَّ َّو ُ
اٖ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسث َ َيا أَ ُّی ُ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َٗا َت َل َت ِح َت َرا َی ٕة ً ٔ ِّن َّي ٕة َی ِسًُو إیٔ َی ًَ َؼب ٔ َّي ٕة أَ ِو َي ِِ َـ ُب ل ٔ ٌَ َؼب ٔ َّي ٕة
َٓ٘ ٔ ِت َل ُت ُط َجاصٔل ٔ َّي ْة
رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارث نبدیعس،اویب،الیغؿ نبرجری،زایدنبرایح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہ
ہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجادناھددنھڈنھجےےلتوہرکڑلےافرتیبصعیکرطػالباتوہایتیبصعیکفہجےس
ہ ہںیمآاتوہوتاساکامرااجاناجتیلہ(یکومت)ےہ
رافی  :رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارثنبدیعس،اویب،الیغؿنبرجری،زایدنبرایح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفں اکایبؿ

بصعترکےناکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 830

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زیاز بً ربيٍ یحنسیً ،باز بً ٛثير طامی ،حرضت ٓشيلہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا زٔیَازُ بِ ًُ ال َّزبٔي ٍٔ ا ِل ُي ِحنٔس ُّٔی ًَ ًِ ًَبَّاز ٔ بِ ًٔ َٛثٔير ٕ َّ
الظام ٔ ِّی ًَ ًِ ا ِم َزأَة ٕ ٔم ِي ُض ِه ُي َ٘ا ُل ل ََضا
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ل
ُٓ َش ِي َل ُة َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت أَبٔی َي ُ٘و ُل َسأ َ ِل ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ٔم ًَ ا ِل ٌَ َؼب ٔ َّي ٔة أَ ٌِ یُحٔ َّب ال َّز ُج ُ
الول ِٔه
ل َٗ ِو َم ُط ًَل َی ُّ
َٗ ِو َم ُط َٗا َل َلَ َو َلٔ ًِٔ ٜم ًِ ا ِل ٌَ َؼب ٔ َّي ٔة أَ ٌِ ئٌُي َن ال َّز ُج ُ
ن
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زاید نب رعیب حمذی ،ابعد نب ریثک اشیم ،رضحت فشتلہ رفامیت ںیہ ںیم ےن اےنپ فادل وک ہی رفامےت انس ہک ںیم ےن
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسایکہییھببصعتےہہکآدیماینپوقؾےس
تبحمرکے؟رفامایںیہنہیبصعتںیہنہکلببصعتہیےہہکآدیم(انقحافر)ملظںیمیھباینپوقؾاکاسھتدے
ن
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زایدنبرعیب حمذی،ابعدنبریثکاشیم،رضحتفشتلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسادامظع(ےکاسھترانہ)
ابب  :ونتفںاکایبؿ
وسادامظع(ےکاسھترانہ)

جلس  :جلس سوو

حسیث 831

راوی ً :باض بً ًثناٌ زمظقی ،وليس بً مشله ،مٌاٌ بً رٓاًہ سَلمی ،ابوخلٕ اًنع ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اٌ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ُم ٌَا ٌُ بِ ًُ رَٔٓا ًَ َة ال َّش ََلم ٔ ُّی َح َّسثَىٔي أَبُو َخل َٕٕ
َّاض بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ

اْلِ َ ًِ َیم َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَى َ َص بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ أ ُ َّمًٔي ََل َت ِح َتنٔ ٍُ ًَل َی
َؿ ََل َل ٕة َٓإٔذَا َرأَیِت ُِه ا ِخت ََٔلّٓا ٓ ٌََل َِيِ ُٜه ب ٔ َّ
الش َواز ٔاْلِ َ ًِوَ ٔه

ابعسنبامثعؿدیقشم،فدیلنبملسم،اعمؿنبرافہعالسیم،اوبفلخاشمع،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےن
روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ہی رفامےت وہےئ انس البہبش ریمی اتم رمگایہ رپ عمتجم (قفتم) ہن وہیگ بج مت االتخػ د۔ںوھ وت وساد
امظع(رقآؿفتنسرپلمعریپا)اکاسھتدف
رافی  :ابعسنبامثعؿدیقشم،فدیلنبملسم،اعمؿنبرافہعالسیم،اوبفلخاشمع،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہےنفاےلونتفںاکذرک
ابب  :ونتفںاکایبؿ
وہےنفاےلونتفںاکذرک

جلس  :جلس سوو

حسیث 832

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی محنس ،ابومٌاویہ  ،اًنع ،رجاء انؼاریً ،بساهَّلل بً طساز بً ہاز ،حرضت
مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َر َجا ٕ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َط َّساز ٔبِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل َػلَّی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو ّما َػ ََل ّة َٓأَكَا َل ٓ َٔيضا
رص َٖ ُٗ ِل َيا أَ ِو َٗالُوا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَكَل َِت ا ِل َي ِو َو الؼَّ ََل َة َٗا َل إنِّٔی َػ َّل ِي ُت َػ ََل َة َرُ َِب ٕة َو َرص َِب ٕة َسأ َ ِل ُت اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل
َٓ َل َّنا ا ِن َ َ
َ
َ
َ
يضا َو َسأ َ ِل ُت ُط أَ ٌِ ََل
ْٔل ُ َّمًٔي ث َ ََلثّا َٓأ ًِ َلانٔی اث ِ َي َتي ِ ٔن َو َر َّز ًَل َ َّی َواح َٔس ّة َسأ ِل ُتطُ أَ ٌِ ََل ي َُش ِّل َم ًَل َِيض ٔ ِه ًَ ُس ًّوا ٔم ًِ َُي ِرٔص ِٔه َٓأ ًِ َلاى ٔ َ

ِ
َغّٗا َٓأ َ ًِ َلاى ٔ َ َ َ
َ َّزصَا ًَل َ َّی
یُ ِضلُٔ َٜض ِه َ َ
يضا َو َسأ ِل ُت ُط أ ٌِ ََل َی ِح ٌَ َل بَأ َس ُض ِه بَ ِي َي ُض ِه َ َ
دمحمنب دبعاہلل نبریمن ،یلع دمحم ،اوباعمفہی  ،اشمع ،راجء ااصنری ،دبعاہلل نب دشاد نب اہد ،رضحتاعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیلہنع
رفامےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرفزوطلیامنزڑپاھیئبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپاوتاحصہب
رکاؾریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآجوطلیامنزیک
رفامایںیمرتبغافرڈریکامنزادایکاہللزعفلجےساینپاتمےکقحںیمنیتزیچںیامںیگندفوتےھجماہللاعتیلےناطعرفامدںیافر
رسیتیریھپدیںیمےناہللےساماگنہکبسرپوکیئریغدنمشطلسمہنوہاہللاعتیلےنہیاطعرفامدیافرںیمےناہللاعتیلےسہیاماگن
ہکریمیاتمڈفبرکالہکہنوہاہللاعتیلےنہییھبےھجماطعرفامدیافرںیمےناہللاعتیلےساماگنہکہیآسپںیمہنڑلںیاہللاعتیل
ےنریمیہیابت(داع)ریھپدی
رافی  :دمحمنب دبعاہلل نب ریمن ،یلع دمحم  ،اوباعمفہی  ،اشمع ،راجء ااصنری ،دبعاہلل نب دشاد نب اہد ،رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وہےنفاےلونتفںاکذرک

جلس  :جلس سوو

حسیث 833

راوی  :ہظاو بً ًنار ،محنس بً طٌيب بً طابور ،سٌيسبً بظيرٗ ،تازہ ،ابوَٗلبہً ،بساهَّلل بً زیس ،ابواسناء ،رسول
ػلی اهَّلل ًليہ وآلہ وسله ٛے آزاز َکزہ َُلو حرضت ثوباٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُط ٌَ ِي ٔب بِ ًٔ َطاب ُ َور َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َب ٔظير ٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة أَىَّطُ َح َّسثَ ُض ِه ًَ ًِ أَبٔی
اٌ َم ِوی َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ
ٗ ٔ ََلبَ َة ا ِل َحزِم ٔ ِّی ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی أَ ِس َنا َئ ال َّز َح ٔي ِّي ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُزو ٔ َی ِت یٔی اْلِ َ ِر ُق َحًَّي َرأَیِ ُت َمظَ ارٔ َٗ َضا َو َم َِارٔبَ َضا َوأ ُ ًِ ٔل ُ
رف أَ ِو اْلِ َ ِح َنزَ
يت ا ِلِ َٜيزَیِ ًٔ اْلِ َ ِػ َ َ

َواْلِ َبِ َي َف َي ٌِىٔي َّ
َک َوإنِّٔی َسأ َ ِل ُت اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل ثَ ََلثّا أَ ٌِ ََل ي َُش ِّل َم ًَل َی
ک إیٔ َی َح ِي ُث ُزو ٔ َی ل َ
الذ َص َب َوا ِلٔ َّٔـ َة َوٗٔي َل ی ٔی إ ٔ ٌَّ ُم ِل ََ ٜ
أ ُ َّمًٔي ُجو ًّا َٓ ُي ِضلُٔ َٜض ِه بٔطٔ ًَا َّم ّة َوأَ ٌِ ََل َیلِب ٔ َش ُض ِه ٔط َي ٌّا َویُ ٔذ َیَ ٙب ٌِ َـ ُض ِه بَأ ِ َض َب ٌِ ٕف َوإٔى َّ ُط ٗٔي َل یٔی إٔذَا َٗ َـ ِي ُت َٗ َـ ّ
ائ ٓ َََل َم َز َّز
َل ُط َوإنِّٔی ل ًَِ أ ُ َس ِّل َم ًَل َی أ ُ َّمت َٔک ُجو ًّا َٓ ُي ِضلُٔ َٜض ِه ٓ ٔيطٔ َول ًَِ أَ ِج َن ٍَ ًَل َِيض ٔ ِه ٔم ًِ بَي ِ َن أَٗ َِلارٔ َصا َحًَّي ُي ِٔىٔ َي َب ٌِ ُـ ُض ِه َب ٌِ ّـا َو َي ِ٘ ُت َل

َب ٌِ ُـ ُض ِه َب ٌِ ّـا َوإٔذَا ُو ٔؿ ٍَ َّ
ٕ فٔی أ ُ َّمًٔي َٓل ًَِ یُ ِز َٓ ٍَ ًَ ِي ُض ِه إیٔ َی یَ ِوو ٔ ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ َوإ ٔ ٌَّ ٔم َّنا أَ َت َد َّو ُٖ ًَل َی أ ُ َّمًٔي أَئ ٔ َّن ّة ُم ٔـ ِّلي َن
الش ِي ُ
ْشٔٛي َن َوإ ٔ ٌَّ بَي ِ َن َی َس ِی َّ
الشا ًَ ٔة َز َّجالٔي َن ََّ ٛذابٔي َن
ل ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي بٔا ِل ُن ِ ٔ
اٌ َو َس َت ِل َح َُ َٗ ٙبائ ٔ ُ
َو َس َت ٌِبُ ُس َٗ َبائ ٔ ُ
ل ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي اْلِ َ ِوثَ َ
رضص ُِه َم ًِ َخا َل َٔ ُض ِه َحًَّي یَأتِ َٔی
ْقی ّبا ٔم ًِ ثَ ََلث ٔي َن ک ُ ُّل ُض ِه یَزًُِ ُه أَى َّ ُط ى َ ٔي ٌّي َول ًَِ َتزَا َل كَائ ٔ َٔ ْة ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي ًَل َی ا ِل َح َِّ ٙم ِي ُؼورٔ َ
َٔ
یً ََل َي ُ ُّ
َ
َ
ََْ أَبُو ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ٔم ًِ َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َٗا َل َما أَص َِو َل ُط
أ ِمزُ اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل َٗا َل أبُو ا ِل َح َش ًٔ َل َّنا َ َ
اشہؾنبامعر،دمحمنببیعشنباشوبر،دیعسنبریشب،اتقدہ،اوبالقہب،دبعاہللنبزدی،اوباامسء،روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکآزاد
رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای زنیم ریمے ےئل
ٹیمسدییئگاہیںکتہکںیمےنزنیمےکرشمؼفرغمبوکدھکیایلافرےھجمدفونںزخاےن(ایرسخ)افردیفسینعیوسانافراچدنی
ے
دیےئگ(رفؾاکہکسوسےناکافراریاؿاکاچدنیاکوہاتاھت)افرےھجماہکایگ ہکاہمتری(اتمیک)تنطلسفیہکت وہیگاہجںکت
اہمترے ےئل زنیم یٹیمس یئگ افر ںیم ےن اہلل ےس نیت داعںیئ امںیگن افؽ ہی ہک ریمی اتم رپ طحق ہن آےئ ہک سج ےس ارثک اتم
الہک وہ اجےئ دفؾ ہی ہک ریمی اتم رفوقں افر رگفوہں ںیم ہن ےٹب افر (وسؾ ہی ہک) اؿ یک اطتق اکی دفرسے ےک الخػ
اامعتسؽہنوہ(ینعیابمہتشکفاتقؽہنرکںی)ےھجماراشدوہاہکبجںیم(اہللاعتیل)وکیئہلصیفرکاتیلوہںوتوکیئاےسردںیہنرکاتکس
ںیماہمتریاتمرپااسیطحق رہزگطلسمہن رکفں اگسج ںیم بسای(ارثک)الہتک اکاکشر وہاجںیئ افر ںیماہمتریاتم رپ ارطاػف
اانکػارضےسامتؾدنمشاےھٹکہنوہےندفںاگاہیںکتہکہیآسپںیمہنڑلںیافراکیدفرسےوکلتقرکںی افربجریمی
اتمںیمولتارےلچیگوتایقتمکترےکیگںیہنافرےھجماینپاتمےکقلعتمبسےسزایدہوخػرمگاہ رکےنفاےلرمکحاونں
ےس ےہ افر یرقنبی ریمی اتم ےک ھچک ےلیبق وتبں یک رپشتس رکےن ںیگل ےگ افر (تب رپیتس ںیم) رشموکں ےس اج ںیلم ےگ افر
ایقتمےکرقبیرقتةیوھجےٹافرداجؽوہںےگاؿںیمےسرہاکیدوعیرکےاگہکفہیبنےہافرریمیاتمںیماکیہقبط
لسلسمقحرپاقمئرےہاگاؿیکدمدوہیترےہیگ(اجنمبناہلل)ہکاؿےکقرافلاؿاکاصقنؿہنرکںیکسےگ(ہکاب لکیہمتخرک
دںیاعریضتسکشاسےکانمیفںیہن)اہیںکتہکایقتمآاجےئاامؾاوبانسحل(ذیملتانبامہجرفامےتںیہہکبجاامؾانبامہج
اسدحثیوکایبؿرکےکافرغوہےئوترفامایہیدحثیینتکوہانلکےہ

رافی  :اشہ ؾنبامعر،دمحمنببیعشنباشوبر،دیعسنبریشب،اتقدہ،اوبالقہب،دبعاہللنبزدی،اوباامسء،روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکآزادرکدہالغؾرضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وہےنفاےلونتفںاکذرک

جلس  :جلس سوو

حسیث 834

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،رعوہ ،زیيب  ،او سلنہ ،حبيبہ ،حرضت زیيب بيت جحع رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

يب َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رع َو َة ًَ ًِ َزیِ َي َب ابِ َيةٔ أ ُ ِّو َسل ََن َة ًَ ًِ َحب ٔ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ُ ِ
است َِي َ٘ َى َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ى َ ِو ٔمطٔ َوص َُو ُم ِح َن ٌّز َو ِج ُض ُط َوص َُو
يب َة ًَ ًِ َزیِ َي َب ب ٔ ِيتٔ َج ِح ٕع أَى َّ َضا َٗال َِت ِ
أ ُ ِّو َحب ٔ َ
ْش ّة َٗال َِت َزیِ َي ُب
ود َو َمأ ِ ُج َ
شٕ َٗ ِس ا ِٗت َ َر َب ُٓتٔحَ ا ِل َي ِو َو ٔم ًِ َر ِزو ٔ َیأ ِ ُج َ
َي ُ٘و ُل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َویِ ْل لٔل ٌَِ َز ٔب ٔم ًِ َ ٓ
ود َو ًَ َ٘ َس ب ٔ َي َسیِطٔ ًَ َ َ
وٌ َٗا َل إٔذَا َٛث ُ َر ا ِل َد َب ُث
ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَى َ ِضل ٔ ُ
ک َوٓ ٔي َيا الؼَّ ال ٔ ُح َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،رعفہ ،زبنی  ،اؾہملس ،ہبیبح ،رضحت زبنی تنبشحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدنینےسدیباروہےئآپاکہرہہاونررسخوہراہاھت۔رفامایرخایبےہرعبےکےئلاےسیرشیکفہج
ےسوجرقبیآاکچآجایوججاموججیکرسںیمےسا انلھکایگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایلگنےسدساکدنہہسانبایرضحت
زبنیرفامیتںیہںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽمہںیماصحلولگوہںبتیھبمہالہکوہاجںیئےگ؟رفامای(یجاہں)بج
ربایئزایدہوہاجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،رعفہ،زبنی،اؾہملس،ہبیبح،رضحتزبنیتنبشحجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وہےنفاےلونتفںاکذرک

جلس  :جلس سوو

حسیث 835

راوی  :راطسبً سٌيسرملی ،وليسبً مشله ،وليسبً سلامیٌ بً ابی سائبً ،لی بً یزیسٗ ،اسه ابی ًبسالزحنً ،حرضت
ابوامامہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا َرا ٔط ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ أَبٔی َّ
یس ًَ ًِ
الشائ ٔ ٔب ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َیز ٔ َ
ل ٓ َٔيضا
ا ِل َ٘اس ٔٔه أَبٔی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس َتُٜو ٌُ ٓٔت َ ْن ي ُِؼبٔحُ الزَّ ُج ُ
اَا إ ٔ ََّل َم ًِ أَ ِح َيا ُظ اهَّللُ بٔا ِل ٌٔل ِٔه
ُم ِؤ ٔم ّيا َویُ ِن ٔسي ک َ ٔ ّ

رادشنبدیعسریلم،فدیلنب ملسم،فدیلنبامیلسؿنب ایباسبئ،یلعنبسیدی،اقمسایب دبعارلنمح،رضحتاوباامہم ریضاہللاعتٰیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یرقنبی اےسی ےنتف وہں ےگ ہک اؿ ےک دفراؿ رمد اامیؿ یک احتل
ںیمحبصرکےاگافراشؾوکاکرفنباکچوہاگوساےئاسےکےسجاہللملعےکذرہعیزدنیگ(اامیؿ)اطعرفامےئ۔
رافی  :رادشنبدیعسریلم،فدیلنب ملسم،فدیلنب امیلسؿ نبایباسبئ ،یلع نبسیدی ،اقمسایبدبعارلنمح،رضحتاوباامہمریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وہےنفاےلونتفںاکذرک

جلس  :جلس سوو

حسیث 836

راوی  :محنسبً ًبساهَّلل بً ىنير ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ط٘ي ،ٙحرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسا ً ٔ ِي َس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسث َ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة َوأَبٔی ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
ي ًِ ًَ ٙحُ َذ ِي َٔ َة َٗا َل َُّ ٛيا ُجلُ ّ
ًُ َن َز َٓ َ٘ا َل أَ ُّیِ ُٜه َی ِحٔ َُى َحس َ
یئ َٗا َل
ٔیث َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل ٔٔت ِ َيةٔ َٗا َل حُ َذ ِي َٔ ُة َٓ ُ٘ل ُِت أَىَا َٗا َل إٔى َّ َ
ک َل َحز ٔ ْ

رفصَا الؼَّ ََلةُ َو ِّ
الؼ َي ُاو َوالؼَّ َس َٗ ُة َواْلِ َ ِمزُ بٔا ِل َن ٌِزُ ٔ
وٖ
َِ ٛي َ
ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُط َي ُ٘و ُل ٓٔت ِ َي ُة ال َّز ُج ٔل فٔی أَصِلٔطٔ َو َو َل ٔسظ ٔ َو َجارٔظ ٔ تُ َُ ِّ ٜ
ک َول ََضا یَا أَ ٔميرَ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن إ ٔ ٌَّ
رک َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ ل َِي َص َص َذا أُرٔی ُس إٔى َّ َنا أُرٔی ُس َّالًٔي َت ُنو ُد ََ ٛن ِو ٔد ا ِل َب ِ ٔ
َوال َّي ِه ُی ًَ ًِ ا ِل ُن ِي َ ٔ
ْح َٓ َ٘ا َل َما َل َ
اٌ
رس َٗا َل ذ َ
بَ ِي َي َ
َاک أَ ِج َس ُر أَ ٌِ ََل ُي ِِل ََِ ُٗ ٙل َيا ل ٔ ُح َذ ِي َٔ َة أَک َ َ
رس ا ِل َب ُ
اب أَ ِو ُي ِٔ َت ُح َٗا َل ََل بَ ِل یُُ َ ِٜ
ک َوبَ ِي َي َضا بَا ّبا ُم ِِ َل ّ٘ا َٗا َل َٓ ُيُ َ ِٜ
وٌ َُ ٕس َّ
الل ِي َل َة إنِّٔی َح َّسث ِ ُت ُط َحسٔی ّثا ل َِي َص بٔاْلِ ََُال ٔ ٔيم َٓضٔب ِ َيا أَ ٌِ َن ِشأ َ َل ُط َم ًِ
اب َٗا َل َن ٌَ ِه ََ ٛنا َي ٌِ َل ُه أَ ٌَّ زُ َ
ًُ َنزُ َي ٌِ َل ُه َم ًِ ا ِل َب ُ
رسو َٕ ٚس ِلطُ ٓ ََشأ َ َل ُط َٓ َ٘ا َل ًُ َنزُ
ا ِل َب ُ
اب َٓ ُ٘ ِل َيا ل ٔ َن ِ ُ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،،قیق،رضحت ذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع رفامےتںیہہکمہدیسانرمعریضاہللاعتٰیلہنعیک
دختم ںیمےھٹیب وہےئ ےھت ہک رفامےنےگل مت ںیمسک وک ہنتف ےک قلعتم روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس یک دحثی اید ےہ ؟ ںیم
ےن اہک ےھجم۔ رفامای مت تہب رجاتئ (افر تمہ) فاےل وہ (ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس فہ ابںیت وپ ھ ےتیل ےھت وج
دفرسے ںیہنوپ ھاپےتےھت)رفامایےسیک ہنتفوہاگ؟ ںیم ےن اہکہک ںیمےنروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسوک ہیاراشد رفامےتانس
آدیمےئلیک ہنتف(آزامشئفااحتمؿ)ےہالہاخہنافر افالد افرڑپفیس(ہکیھبکاؿیکفہج ےسآدیمتلفغ اک اکشروہ اجاتےہ) افراس
آزامشئ ںیم (ارگ آدیم ریغصہ انگہ اک رمبکت وہ اجےئ) امنز رفزے دصہق افر ارمابرعملفػ  یہ نع ارکنمل اس اک افکرہ نب اجےت
ںیہ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رفامای ریمی رماد ہی ہنتف ںیہن۔ ںیم ےن وت اس ہنتف ےک قلعتم اہک وج دنمسر یک رطح ومزجؿ
وہاگ۔وترضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاےاریماوملنینمآپوکاساسہنتفےسایکرغضآپےکافرہنتفےکدرایمؿ
اکیدرفازہ(احلئےہوج)دنبےہرفامایفہدرفازہوتڑااجےئاگایوھکالاجےئاگ؟رعضایکوھکالںیہناجےئاگہکلبوتڑااجےئاگرفامایرھپ
وت فہ دنب وہےن ےک اقلب ہن رےہ اگ مہ (احرضنی) ےن رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض یک ہک ایک رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیل ہنع وک ملع اھت ہک درفازہ ےس وکؿ رماد ےہ رفامای اب لک فہ وت اےسی اجےتن ےھت ےسیج اںیہن ہی ولعمؾ ےہ ہک لک دؿ ےک دعب رات
آےئ یگ ںیم ےن اںیہن اکی دحثی انسیئ ؟یھ سج ںیم ھچک اغمہطل افر رفبیدیہ ںیہن ےہںیمہ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیلہنع
یک  تبی ام ع وہیئ ہک وپںیھچ ہک فہ درفازہ وکؿ صخش اھت اےئلس مہ ےن رسمفؼ ےس اہک اوہنں ےن وپ ھ ایل وت رفامای ہک رضحت رمع ریض

اہللاعتٰیلہنعوخدےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمع،،قیق،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وہےنفاےلونتفںاکذرک

جلس  :جلس سوو

حسیث 837

راوی  :ابوَکیب ،ابومٌاویہً ،بسالزحنً محاربی ،وٛيٍ ،اًنع ،زیس بً وہب ،حرضت ًبسالزحنً بً ًبسرب الٌٜبہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َو ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َو َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ َوصِبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
وٌ
بِ ًٔ ًَ ِب ٔس َر ِّب ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ َٗا َل اى ِ َت َض ِي ُت إیٔ َی ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
اض ُم ِح َتنٔ ٌُ َ
اؾ َوص َُو َجال ٔ ْص فٔی ه ٔلِّ ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َوال َّي ُ

رض ُب خ َٔبائَطُ َو ٔم َّيا
ًَل َِيطٔ ٓ ََشنٔ ٌِ ُتطُ َي ُ٘و ُل بَ ِي َيا ى َ ِح ًُ َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َ ٕ
رف إٔذِ ىَزَ َل َم ِيز َّٔل َٓنٔ َّيا َم ًِ َي ِ ٔ

ْشظ ٔإٔذِ ىَا َزی ُم َيازٔیطٔ الؼَّ ََلةُ َجا ٔم ٌَ ْة َٓا ِج َت َن ٌِ َيا َٓ َ٘ َاو َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ل َو ٔم َّيا َم ًِ ص َُو فٔی َج َ ٔ
َم ًِ َی ِي َت ٔـ ُ
شا
َٓ َد َلب َ َيا َٓ َ٘ا َل إٔى َّ ُط ل َِه یَ ًِ ُٜى َ ٔي ٌّي َٗ ِبلٔی إ ٔ ََّل ک َ َ
اٌ َحًّ٘ا ًَل َِيطٔ أَ ٌِ َی ُس َّل أ ُ َّم َت ُط ًَل َی َما َي ٌِل َُن ُط َخي ِ ّرا َل ُض ِه َویُ ِي ٔذ َرص ُِه َما َي ٌِل َُن ُط َ ًّ
ُ
رکوى َ َضا ث ُ َّه َتحٔي ُئ ٓٔت َ ْن یُ َز ِّٗ َُ ٙب ٌِ ُـ َضا
َل ُض ِه َوإ ٔ ٌَّ أ ُ َّم َتِ ُٜه َص ٔذظ ٔ ُج ٌٔل َِت ًَآ ٔ َيت َُضا ف ٔی أَ َّول ٔ َضا َوإ ٔ ٌَّ ٔ َ
آَص ُِه ي ُٔؼيبُ ُض ِه بَ ََلئْ َوأ ُم ْور یُ ِي ٔ ُ
رس ُظ
ٕ ٓ ََن ًِ َ َّ
ٕ ث ُ َّه َتحٔي ُئ ٓٔت ِ َي ْة ٓ ََي ُ٘و ُل ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ َص ٔذظ ٔ ُم ِضل ٔ ًَٜٔي ث ُ َّه َت ِي َٔ ٜظ ُ
َب ٌِ ّـا ٓ ََي ُ٘و ُل ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ َص ٔذظ ٔ ُم ِضل ٔ ًَٜٔي ث ُ َّه َت ِي َٔ ٜظ ُ
َ َو ِل َيأ ِ ٔ
ض َّال ٔذی یُ ٔح ُّب أَ ٌِ
أَ ٌِ یُزَ ِحزَ َح ًَ ًِ ال َّيارٔ َویُ ِس َخ َل ا ِل َح َّي َة َٓ ِلت ُِسر ُِٔ ٛط َم ِو َت ُت ُط َوص َُو یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاهَّللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْ ٔ ٔ
ت إیٔ َی ال َّيا ٔ
ِ
َ
َارضبُوا ًُيُ َٙ
آَ یُ َيازًُٔ ُط ٓ ِ ٔ
َیأتُوا إٔل َِيطٔ َو َم ًِ بَا َی ٍَ إ ٔ َما ّما َٓأ ًِ َلا ُظ َػ ِٔ َ٘ َة َینٔيئطٔ َوثَ َن َز َة َٗلِبٔطٔ َٓ ِل ُي ٔل ٌِطُ َما ا ِس َت َلا ََ َٓإ ٔ ٌِ َجا َئ َ ُ
ض َٓ ُ٘ل ُِت أَ ِن ُظ ُس َک اهَّللَ أَى ِ َت َسنٔ ٌِ َت َص َذا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه
ِاْ َ ٔ
َ َٗا َل َٓأ َ ِز َخل ُِت َرأِسٔي ٔم ًِ بَي ِ ٔن ال َّيا ٔ

ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِل ٔيي
َٗا َل َٓأ َ َط َار ب ٔ َي ٔسظ ٔإیٔ َی أُذُى َ ِيطٔ َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٌَ ِت ُط أُذُى َ َ

اوبرکبی ،اوباعمفہی ،دبعارلنمح احمریب ،فعیک ،اشمع ،زدی نب فبہ ،رضحت دبعارلنمح نب دبعرب اہبعکل رفامےت ںیہ ہک ںیم
رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللاعت ٰیلہنعیکدختمںیماحرضوہا۔آپہبعکےکاسےئںیمرشتفیرفامےھتولگآپ
ےک رگد عمج ےھت ںیم ےن اںیہن ہی رفامےت انس اکی ابر مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک رمہاہ رفس ںیم ےھت ہک اکی زنمؽ رپ
ڑپاؤڈاالمہںیم ےسوکیئ ہمی اگلراہاھتوکیئریتادنازیرک راہ اھت۔وکیئاےنپاجونررچاےن ےلایگاھتاےنت ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکانمدیےناالعؿایکہکامنزےکےئلعمجوہاجںیئمہعمجوہےئگوتآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایالبہبشھجمےس
لبقرہیبنرپالزؾاھتہکاینپاتمےکقحںیموجیلھباب تولعمؾوہفہئاتےئافروجابتاےکنقحںیمربیولعمؾوہاسےسڈراےئ
افر اہمتری اس اتم ےک رشفع ہصح ںیم السیتم افر اعتیف ےہ افر اس ےک آرخی ہصح ںیم آزامشئ وہیگ افر ایسی ایسی ابوتں یک
نجوکمترباوھجمسےگرھپاےسیہنتفوہںےگہکاکیےکاقمہلبںیمدفرسااکلہ ولعمؾوہاگوتومنمےہکاگہکاسںیمریمیابتیہےہ
رھپفہہنتفٹھچاجاگیئ۔ذہلاےسجاسابتیسوخشوہہکدفزخےسچباجےئافرتنجںیمدالخوہوتاےسایسیاحتلںیمومتآین
اچےئیہ ہک فہ اہلل اعتیل رپ افر ویؾ آرخ رپ اامیؿ راتھک وہ افر اےس اچےئہ ہک ولوگں شیکھت ااسیاعمہلم رےھک اسیج فہ دنسپ رکات وہ ہکولگ
اسےکاسھترںیھک افروج یسکرمکحاؿےستعیبرکے افراےکساہھتںیمتعیباک اہھتدے افردؽےساےکس اسھتدہعرکے وت
اہجںکتوہےکساسیکرفامربنداریرکےرھپارگوکیئدفرساصخشآےئ افر(وکحتمںیم)ےلہپ ےس ڑگھجےوتاس دفرسےیک
رگدؿاڑادفرضحتدبعارلنمحرفامےتںیہہکںیمےنولوگںےکدرایمؿےس رسااھٹرکاہکںیمآپوکاہللیک مسقد۔اتوہںئاتےیئ
آپ ےنوخد ہی دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ین وت رضحت دبعاہلل نب رمعف ےن اےنپ اکونں یک رطػ ااشرہ رک ےک
رفامایہکریمےدفونںاکونںےنہیدحثی ینافرریمےدؽےناےسوفحمظراھک۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمفہی،دبعارلنمحاحمریب،فعیک،اشمع،زدینبفبہ،رضحتدبعارلنمحنبدبعرباہبعکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفںیمقحرپاثتبدقؾرانہ۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمقحرپاثتبدقؾرانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 838

راوی  :ہظاو بً ًنار ،محنس بً ػباحً ،بسالٌزیزبً ابی حازوً ،نارہ بً حزو ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ َحزِو ٕ ًَ ًِ
َغبَ َل ّة
ٕ بِٔ ُٜه َوبٔزَ َما ٌٕ یُو ٔط ُ
ک أَ ٌِ َیأتِ َٔی ُي َِ ِزبَ ُ
ل ال َّي ُ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َِ ٛي َ
اض ٓ ٔيطٔ َ ِ
ٕ ب ٔ َيا َیا
ض َٗ ِس َمز ٔ َج ِت ًُ ُضو ُزص ُِه َوأَ َماىَاتُ ُض ِه َٓا ِخ َت َل ُٔوا َوکَاى ُوا صَ ََ ٜذا َو َط َّب َ
َو َت ِب َقی ُح َثا َل ْة ٔم ًِ ال َّيا ٔ
ک بَي ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٗالُوا َِ ٛي َ
وٌ ًَل َی َخ َّ
وٌ أَ ِم َز
اٌ ذَل ٔ َ
اػتِٔ ُٜه َو َت َذ ُر َ
وٌ َو ُت ِ٘بٔلُ َ
رک َ
وٌ َو َت َسًُ َ
وٌ ب ٔ َنا َت ٌِز ٔ ُٓ َ
ک َٗا َل َتأ ِ ُخ ُذ َ
َر ُسو َل اهَّللٔ إٔذَا ک َ َ
وٌ َما تُ ِي ٔ ُ

ًَ َو ِّامِ ُٜه

اشہؾ نب امعر ،دمحم نب ابصح ،دبعازعلسینب ایب احزؾ ،امعرہ نب زحؾ ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہمترااسفتقایکاحؽوہاگبجولگ(آےٹیکرطح)اھچےناجںیئےگافر(ینلھچ
ںیم ینعی داین ںیم) آےٹ وھبےس یک رطح ربے ولگ ابیق رہ اجںیئ ےگ اؿ ےک دہع افر اامںیتن طلخ طلم وہ اجںیئ یگ افر ربے ولگ
فلتخم وہرکاےسیوہاجںیئےگ ہیہہکرکآپ ےناینپاویلگنںںیماایلگنںدالخںیکاحصہبےن رعض ایکاہللےکروسؽمہاوستق
ایکرکںیوجابتایھچوھجمس(رقآؿفتنسےکداللئےس)اےسا رایررکانیلافروجربیوھجمساےسرتکرکدانیافررصػاینپرکف
رکانافروعاؾاکاعمہلم(اؿےکاحؽرپ)وھچڑدانی۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،دبعازعلسینبایباحزؾ،امعرہنبزحؾ،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمقحرپاثتبدقؾرانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 839

راوی  :احنسبً ًبسہ ،حنازبً زیس ،ابوًنزاٌ جونی ،مظٌث بً َریًٕ ،بساهَّلل بً ػامت ،حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َر ٕ
یٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ
اٌ ا ِل َح ِون ٔ ِّی ًَ ًِ ا ِل ُنظَ ٌَّثٔ بِ ًٔ َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب َس َة َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ أَبٔی ً ِٔن َز َ
اض َحًَّي يُ َ٘ َّو َو ا ِلب َ ِي ُت
ٕ أَى ِ َت َیا أَبَا ذ ٓ َٕر َو َم ِو ّتا ي ُٔؼ ُ
ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛي َ
يب ال َّي َ
يب
بٔا ِل َو ٔػ ٔ
ٕ أَى ِ َت َو ُجو ًّا ي ُٔؼ ُ
يٕ َي ٌِىٔي ا ِل َ٘ب ِ َر ُٗل ُِت َما َخ َار اهَّللُ یٔی َو َر ُسولُ ُط أَ ِو َٗا َل اهَّللُ َو َر ُسولُ ُط أَ ًِ َل ُه َٗا َل َت َؼب َّ ِر َٗا َل َِ ٛي َ
َّ ِ
َ
َ
ک إیٔ َی َم ِشحٔس َٔک َٗا َل
َا ٔط َ
َا ٔط َ
ال َّي َ
ک َو ََل َت ِش َت ٔلي ٍَ أ ٌِ َت ُ٘ َوو ٔم ًِ ٔ َ
اض َحًي َتأت َٔی َم ِشحٔ َس َک ٓ َََل َت ِش َت ٔلي ٍَ أ ٌِ َت ِز ٔج ٍَ إیٔ َی ٔ َ
اض َحًَّي
ُٗل ُِت اهَّللُ َو َر ُسولُ ُط أَ ًِ َل ُه أَ ِو َما َخ َار اهَّللُ یٔی َو َر ُسولُ ُط َٗا َل ًَل َِي َ
ٕ أَى ِ َت َو َٗ ِت َّل ي ُٔؼ ُ
ک بٔا ِلٌ َّٔٔ ٔة ث ُ َّه َٗا َل َِ ٛي َ
يب ال َّي َ

ُت ِِ َز َ ٚح ٔ َح َارةُ الزَّیِتٔ ب ٔ َّ
السو ٔ ُٗل ُِت َما َخ َار اهَّللُ یٔی َو َر ُسولُ ُط َٗا َل ا ِل َح ِ ٙب ٔ َن ًِ أَى ِ َت ٔم ِي ُط َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَٓ َََل آ ُخ ُذ
ک ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٓإ ٔ ٌِ ُزخٔ َل بَ ِئًي َٗا َل
بٔ َش ِيف ٔی َٓأ َ ِ ٔ
ک َٗا َل َط َار َِ ٛت ا ِل َ٘ ِو َو إٔذّا َو َل ًِٔ ٜا ِز ُخ ِل بَ ِي َت َ
رض َب بٔطٔ َم ًِ ٓ ٌََ َل ذَل ٔ َ
يت أَ ٌِ َی ِب َض َز َک ُط ٌَا َُ َّ
اب ال َّيارٔ
الش ِي ٕٔ َٓأ َ ِل ََٔ ٙ
إ ٔ ٌِ َخ ٔظ َ
وٌ ٔم ًِ أَ ِػ َح ٔ
ک َٓ َيبُو َئ بٔإٔثِنٔطٔ َوإٔثِنٔ َ
َر َٖ رٔ َزائ َٔک ًَل َی َو ِجض ٔ َ
ک ٓ ََيَ ُٜ
ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،اوبرمعاؿوجین ،مشعت نب رطفی،دبعاہللنباصتم ،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیل ہنعرفامےتںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے اوبذر ! اس فتق اہمترا ایک احؽ وہاگ بج ولوگں رپ ومت اطری وہیگ (فاب
اطوعؿ فریغہ یک فہج ےس) یتح ہک ربق یک تمیق الغؾ ےک ربارب وہیگ ںیم ےن رعض ایک وج اہلل افر اہلل ےک روسؽ وک یہ ملع ےہ (ہک ایک
رکان اچےئہ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ربص رکان افر رفامای اس فتق اہمتری ایک احتل وہیگ بج ولوگں رپ وھبک اطری
وہیگیتحہکمتدجسمآؤےگوتفاسپاےنپرتسب(رھگ)کتاجےنیکتمہفااطتستعہنوہیگافررتسب ےساھٹرکدجسمہنآوکسےگںیم
ےنرعض ایکہکاہللافراےکس روسؽوکزایدہ ملع ےہ(ہکاسفتق ایکرکان اچےئہ) ایاہکہک(فہرکفںاگ)وجاہللافر اےکسروسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسریمےےئلدنسپرفامںیئ۔رفامایاسفتقرحاؾےسےنچباکوصخیصاامتہؾرکان۔رھپرفامایاوستقاہمتریایکاحتل
َن(دمہنںیماکیہگجاکانؾےہ)وخؿںیمڈفباجےئاگںیمےنرعض
ح َأر ُةازل ْ ِ
وہیگبجولوگںاکلتقاعؾوہاگ۔اہیںکتہک ِ َ
ایکہکوجاہللافراےکسروسؽریمےےئلدنسپرکںی۔رفامایمتنجولوگںںیمےسوہا یہےکاسھتلماجان(ینعیدمہنفاولںشیکھت)
ںیمےنرعضایکاےاہلل ےکروسؽایکںیماینپولتارےلرکااسی(لتقاعؾ)رکےن فاولںوکہن امرفں۔رفامایرھپوت متیھباؿ(ہنتف
رکےنفاولں)ںیمرشکیوہاجؤےگاسےئلمتاےنپرھگںیمسھگاجانںیمےنرعضایکہکارگشفدیریمےرھگںیمسھگآںیئوت
ایک رکفں رفامای ارگ ںیہمت ولتار یک کمچ ےس وخػ آےئ وت اچدر ہنم رپ ڈاؽ انیل اتہک فہ لتق رکےن فاال اہمترا افر اانپ انگہ ٹیمس رک

دفزیخنباجےئ۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحدنبزدی،اوبرمعاؿوجین،مشعتنبرطفی،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمقحرپاثتبدقؾرانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 840

راوی  :محنسبً بظار ،محنسبً جٌرفً ،وٖ ،حشً ،اسيس بً متظنص ،حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف َح َّسثَ َيا ًَ ِو ْٖ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ َح َّسث َ َيا أَسٔي ُس بِ ًُ ا ِل ُن َتظَ ِّن ٔص َٗا َل َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ

وسي َح َّسثَ َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ بَي ِ َن َی َس ِی َّ
الشا ًَةٔ ل ََض ِز ّجا َٗا َل ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َما ا ِل َض ِز ُد َٗا َل
أَبُو ُم َ
ْشٔٛي َن ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
ل ِاْ ٌَ فٔی ا ِل ٌَاو ٔا ِل َواح ٔ ٔس ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
ل َٓ َ٘ا َل َب ٌِ ُف ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َیا َر ُسو َل اهَّللٔ إٔىَّا َن ِ٘ ُت ُ
ا ِل َ٘ ِت ُ
ل َج َار ُظ َوابِ ًَ ًَ ِّنطٔ َوذَا
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص بٔ َ٘ ِت ٔل ا ِل ُن ِ ٔ
ل َب ٌِ ُـِ ُٜه َب ٌِ ّـا َحًَّي َي ِ٘ ُت َل ال َّز ُج ُ
ْشٔٛي َن َو َلَ ًِٔ ٜي ِ٘ ُت ُ
ک ا ِل َي ِو َو َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل تُ ِيزَ َُ ًُ ُ٘و ُل
ْقابَتٔطٔ َٓ َ٘ا َل َب ٌِ ُف ا ِل َ٘ ِوو ٔیَا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َم ٌَ َيا ًُ ُ٘و ُل َيا ذَل ٔ َ
ََ

ض َلَ ًُ ُ٘و َل َل ُض ِه ث ُ َّه َٗا َل اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َوایِ ُه اهَّللٔ إنِّٔی َْلَ ُه ُّي َضا ُم ِسر ًَٔٔٛي َوإٔیَّا ُِ ٛه
أَ ِٛثَر ٔذَل ٔ َ
ک الزَّ َما ٌٔ َو َی ِدلُ ُ
ٕ َلطُ َص َبائْ ٔم ًِ ال َّيا ٔ
ُخ َد ََ ٛنا َز َخ ِل َيا ٓ َٔيضا
ُخ ْد إ ٔ ٌِ أَ ِز َر َٛت ِ َيا ٓ ٔ َامی ًَض ٔ َس إ ٔ َل ِي َيا ىَب ٔ ُّي َيا َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ََّل أَ ٌِ ى َ ِ ُ
َوایِ ُه اهَّللٔ َما یٔی َو َلِ ُٜه ٔم ِي َضا َم ِ َ

منس
دمحمنباشبر ،دمحمنب رفعج،وعػ ،نسح،ادیس نب مس ،رضحتاوبومیسریض اہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ اہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنںیمہرفامایایقتمےکرقبیرہج(وخؿرسیی)وہیگ۔ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽرہجےسایکرمادےہ
؟رفامایوخؿرسیییسکاملسمؿےنرعضایکاےاہللےکروسؽمہوتابیھباکیاسؽںیماےنتاےنترشموکںوکلتقرکدےتیںیہ
اسرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرشموکںاکلتقہنوہاگہکلبمتاکیدفرسےوکلتقرکفےگیتحہکرمداےنپڑپفیس
وک،اچچزاداھبیئوک،رقاتبداروکلتقرکےاگولوگںںیمیسکےنرعضایکاےاہللےکروسؽاسفتقامہریںیلقعاقمئوہںیگوت

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ اس زامہن ںیم ارثک ولوگں یک ںیلقع بلس وہ اجںیئ یگ افر ذرفں یک رطح (ذلیل
فوخار)ولگابیقرہاجںیئےگ۔رھپرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایدخباریماامگؿےہہکںیمافرمتاسزامہن
وکاپںیئےگافردخباارگفہزامہنمہرپآایوتامہرےےئل(اسگنجےس)ک ےنلیکوکیئراہہنوہیگاسیجہکامہرےیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکاسںیمےسہنلکنںیکسےگےسیجدالخوہےئےھتفےسییہ۔
منس
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،وعػ،نسح،ادیسنب مس،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمقحرپاثتبدقؾرانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 841

ًيسي ً ،بساهَّلل بً ًبيس ،حرضت ًسيشہ بيت اہباٌ
راوی  :محنسبً بظار ،ػٔواٌ بً ٰ

اٌ َٗا َل َح َّسثَ ِتىٔي
رح َز َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ً َٔيسي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ُم َؤ ِّذ ٌُ َم ِشحٔ ٔس ُ ِ
رص َة َز َخ َل ًَل َی أَبٔی َٓ َ٘ا َل یَا أَبَا ُم ِشل ٔ ٕه أَ ََل ُتٌٔييُىٔي ًَل َی
ًُ َسي َِش ُة ب ٔ ِي ُت أُص َِب َ
اٌ َٗال َِت َل َّنا َجا َئ ًَل ٔ ُّی بِ ًُ أَبٔی كَالٔبٕ َصاصُ َيا ا ِل َب ِ َ
َ
َ َج ِتطُ َٓ َش َّل ٔم ِي ُط َٗ ِس َر ٔطبِر ٕ َٓإٔذَا ص َُو
َص ُؤ ََل ٔ
ئ ا ِل َ٘ ِوو ٔ َٗا َل بَل َی َٗا َل ٓ ََس ًَا َجارٔ َی ّة َل ُط َٓ َ٘ا َل َیا َجارٔ َی ُة أَ ِ ٔ
َظٔی َس ِيف ٔی َٗا َل َٓأ ِ َ
ک َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَض ٔ َس إیٔ َ َّی إٔذَا کَاى َ ِت ا ِل ٔٔت ِ َي ُة بَي ِ َن ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َٓأ َ َّتد ٔ ُذ َس ِئّا ٔم ًِ
َخظَ ْب َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ َخلٔيلٔی َوابِ ًَ ًَ ِّن َ
ک
ٔيک َو ََل فٔی َس ِي ٔٔ َ
ک َٗا َل ََل َحا َج َة یٔی ٓ َ
َ ِج ُت َم ٌَ َ
َخظَ بٕ َٓإ ٔ ٌِ ٔطئ َِت َ َ
دمحمنب اشبر ،وفصاؿ نب ٰیسیع  ،دبعاہلل نب دیبع ،رضحت دعہسی تنب اابہؿ رفامیت ںیہ ہک بج دیسان یلع رکؾ اہلل فف ہ اہیں رصبہ
رشتفی الےئوتریمےفادل ےکاپسآےئافررفامایاے اوبہملس! اؿولوگں ےکالخػ ریمیدمدہنرکفےگ ؟ رعض ایکرضفر رھپ
اینپ ولتار اکنؽ ال۔ ابدنی ولتار ےل آیئ وت اکی ابتشل یک دقمار ولتار اینؾ ےس اکنیل داھکی وت فہ ڑکلی یک ؟یھ۔ رقؾ ےنہک ےگل ریمے
ایپرے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اچچزاد اھبیئ ےن ےھجم ہی اتدیک رفامیئ ؟یھ ہک بج املسمونں ےک درایمؿ ہنتف وہ وت ولتار

ڑکلییکانبانیلآپاچںیہوت(یہیولتارےلرک)ںیمآپشیکھتولکنںرفامایےھجماہمتریافراہمتریولتاریکھچکاحتجںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،وفصاؿنبٰیسیع،دبعاہللنبدیبع،رضحتدعہسیتنباابہؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمقحرپاثتبدقؾرانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 842

موسي ليثيً ،بسالوارث بً سٌيس ،محنسبً ححازہً ،بسالزحنً بً ثزواٌ ہذیل بً شحبيل ،حرضت
راوی ً :نزاٌ بً ٰ
ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي َّ
اٌ
الل ِيثٔ ُّي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوار ٔٔث بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُج َحا َز َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ثَ ِز َو َ
َح َّسثَ َيا ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َ
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ بَي ِ َن َی َس ِی َّ
الشا ًَةٔ ٓٔت َ ّيا
ش ِحبٔي َل ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
ًَ ًِ صُزَیِ ٔل بِ ًٔ ُ َ
ََ ٔ ٘ٛل ٍٔ َّ
اَا ا ِل َ٘اً ٔ ُس ٓ َٔيضا َخي ِ ْر ٔم ًِ ا ِل َ٘ائ ٔٔه
الل ِي ٔل ا ِل ُنوِ ل ٔ ٔه ي ُِؼب ٔ ُح ال َّز ُج ُ
اَا َویُ ِن ٔسي ُم ِؤ ٔم ّيا َوي ُِؼبٔحُ ک َ ٔ ّ
ل ٓ َٔيضا ُم ِؤ ٔم ّيا َویُ ِن ٔسي ک َ ٔ ّ
َوا ِل َ٘ائ ٔ ُه ٓ َٔيضا َخي ِ ْر ٔم ًِ ا ِل َناشٔي َوا ِل َناشٔي ٓ َٔيضا َخي ِ ْر ٔم ًِ َّ
ارضبُوا بٔ ُش ُيوِٓٔ ُٜه
رسوا ٗ ٔ ٔش َّيِ ُٜه َو َٗ ِّل ٌُوا أَ ِو َت َار ُِ ٛه َو ِ ٔ
الشاعٔی َٓ َُ ِّ ٜ
ا ِل ٔح َح َار َة َٓإ ٔ ٌِ زُخٔ َل ًَل َی أَ َح ٔس ُِ ٛه َٓل َِيَ َٛ ًِ ُٜدي ِر ٔابِى َِي آ َز َو

رمعاؿ نب ومٰیس یثیل ،دبعاولارث نب دیعس ،دمحمنب اجحدہ ،دبعارلنمح نب رثفاؿ ذہلی نب رشلیبح ،رضحت اوبومیس ارعشی ریض
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےک رقبی ےنتف وہں ےگ ایسہ اترکی بش ےک
وصحںےکامدنناؿونتفںںیمرمدحبص اامیؿیکاحتلںیمرکاگیوتاشؾرفکیکاحتلںیمافروکیئاشؾاامیؿیکاحتلںیمرکاگیوتحبص
رفکیکاحتلںیم۔اؿونتفںںیمےنھٹیبفاالڑھکےوہےنفاےلافرڑھکاوہےنفاالےنلچفاےلےسافرےنلچفاالدفڑےنفاےلےسرتہب
وہاگ(اوستق)اینپامکںینوتڑدانیافرامکونںےکےلچاکٹدانیاینپولتارںیرھتپفںرپ امررکدنکرکانیلارگمتںیمےسیسکےکاپس
وکیئسھگآےئافر(امرےنےگل)وتفہدیسانآدؾہیلعاالسلؾےکدفوٹیبں(اہلیبافراقلیب)ںیمےسرتہبیکرطحوہاجےئ۔

رافی  :رمعاؿ نب ومٰیس یثیل ،دبعاولارث نب دیعس ،دمحمنب اجحدہ ،دبعارلنمح نب رثفاؿ ذہلی نب رشلیبح ،رضحت اوبومیس
ارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمقحرپاثتبدقؾرانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 843

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ثابت ،حرضت محنس بً مشلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت أَ ِو ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِسٔ بِ ًٔ َج ِس ًَا ٌَ َط َّ
ک أَبُو
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
بَ ِرکٕ ًَ ًِ أَبٔی بُزِ َز َة َٗا َل َز َخل ُِت ًَل َی ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َم ِشل ََن َة َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔى َّ َضا َس َتُٜو ٌُ ٓٔت ِ َي ْة

ک َٓأ ِ ٔ
ک یَ ْس َخاكٔ َئ ْة
ٔک أ ُ ُح ّسا ٓ ِ ٔ
َارضبِ ُط َحًَّي َی ِي َ٘ ٔل ٍَ ث ُ َّه ا ِجل ٔ ِص فٔی بَ ِيت َٔک َحًَّي َتأِت َٔي َ
ت بٔ َش ِئ َ
اٌ ََ ٛذل ٔ َ
َوَُ ِ َٗ ْة َوا ِخت ََٔل ْٖ َٓإٔذَا ک َ َ
أَ ِو َمي ٔ َّي ْة َٗاؿ َٔي ْة َٓ َ٘ ِس َو َٗ ٌَ ِت َوٓ ٌََل ُِت َما َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اثتب ،رضحت دمحم نب ہملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
یرقنبی ہنتف وہاگ افر ارتفاؼ فاالتخػ وہاگ بج ہی احتل وہ وت اینپ ولتار ےل رک ادح اہپڑ رپ اجان افر اس رپ امرےت رانہ اہیں کت ہک
وٹٹاجےئرھپاےنپرھگےھٹیبرانہاہیںکتہکاطخاکراہھتای ہلصیفنکومتمتکتےچنہپرفامایہیاحتلآؿیچنہپافرںیمےنفیہایکوج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اثتب،رضحتدمحمنبہملسمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدف(ایاسےسزایدہ)املسمؿاینپولتارںیےلرکآےنماسےنموہں۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
بجدف(ایاسےسزایدہ)املسمؿاینپولتارںیےلرکآےنماسےنموہں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 844

راوی  :سویسبً سٌيس ،مبارک بً سحيهً ،بسالٌزیزبً ػہيب ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ُم َب َار ُک بِ ًُ ُس َح ِي ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًٔ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ
ل َوا ِل َن ِ٘تُو ُل فٔی ال َّيارٔ
اٌ ا ِل َ٘ات ٔ ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما ٔم ًِ ُم ِشل ٔ َني ِ ٔن ا ِل َت َ٘ َيا بٔأ َ ِس َيآ ٔض ٔ َنا إ ٔ ََّل ک َ َ
وسدینبدیعس،کرارکنبمیحس،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایوجدفاملسمؿیھب اینپولتارںیےلرکاکیدفرسےےکاسےنمآںیئوتاق لافرلوتقؽدفونںدفزخںیموہں
ےگ۔
رافی  :وسدینبدیعس،کرارکنبمیحس،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
بجدف(ایاسےسزایدہ)املسمؿاینپولتارںیےلرکآےنماسےنموہں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 845

راوی  :احنسبً سياٌ ،یزیسبً ہاروٌ ،سلامیٌ تيیم ،سٌيس بً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،حشً  ،حرضت ابوموسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ
وٌ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
یم َو َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی َ ُ
ل َوا ِل َن ِ٘تُو ُل فٔی ال َّيارٔ َٗالُوا
وسي َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔذَا ا ِل َت َقی ا ِل ُن ِشل ٔ َنا ٌٔ بٔ َش ِئ َِيض ٔ َنا َٓا ِل َ٘ات ٔ ُ
أَبٔی ُم َ
ل ٓ ََنا بَا ُل ا ِل َن ِ٘تُو ٔل َٗا َل إٔىَّطُ أَ َرا َز َٗ ِت َل َػاح ٔبٔطٔ
یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َص َذا ا ِل َ٘ات ٔ ُ

ادمحنب انسؿ ،سیدینب اہرفؿ ،امیلسؿ یمیت ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،نسح  ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج دف املسمؿ اینپ ولتارںی ےئل اکی دفرسے ےک اسےنم آںیئ وت اق ل افر لوتقؽ
دفونں دفزخ ںیموہںےگ احصہبےنرعضایکاےاہلل ےکروسؽہیوتاق لےہ لوتقؽاکایک رجؾےہ۔رفامایہی اےنپاس؟یھوک لتق
رکاناچاتہاھت۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،سیدینباہرفؿ،امیلسؿیمیت،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،نسح،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
بجدف(ایاسےسزایدہ)املسمؿاینپولتارںیےلرکآےنماسےنموہں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 846

راوی  :محنسبً بظار ،محنسبً جٌرف ،طٌبہ ،ميؼور ،ربعی بً رحاغ ،حرضت ابوبرکہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رحا ٕ َ
رک َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ رٔبِع ٔ ِّی بِ ًٔ ٔ َ
غ ًَ ًِ أبٔی بَ ِ َ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ا ِل ُن ِشل ٔ َنا ٌٔ َح َن َل أَ َح ُسص َُنا ًَل َی أَخٔيطٔ ِّ
الش ََل َح َٓ ُض َنا ًَل َی ُجزُ ٔ
ٖ َج َض َّي َه َٓإٔذَا َٗ َت َل

أَ َح ُسص َُنا َػاح َٔب ُط َز َخ ََل َصا َجنٔي ٌّا

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،ریعبنبرحاش،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایبجدفاملسمونںںیمےساکی اےنپاھبیئرپرایھترااھٹےئوتفہدفونںدفزخےکانکرےرپںیہوج یہاکیدفرسے

وکلتقرکاگیدفونںیہدفزخںیمدالخوہاجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،ریعبنبرحاش،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
بجدف(ایاسےسزایدہ)املسمؿاینپولتارںیےلرکآےنماسےنموہں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 847

راوی  :سویسبً سٌيس ،مزواٌ بً مٌاویہً ،بسالحٜه سسوسي ،طہز بً حوطب ،حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

الش ُسو ٔس ِّي َح َّسثَ َيا َط ِضزُ بِ ًُ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َح َٔ ٜه ُّ

آَ َت ُط ب ٔ ُسى ِ َيا َُي ِرٔظ ٔ
أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ٔم ًِ َ ِّ
ش ال َّيا ٔ
ض َم ِيز ٔ َل ّة ً ٔ ِي َس اهَّللٔ َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ًَ ِب ْس أَذِ َص َب ٔ َ

وسدینبدیعس ،رمفاؿ نب اعمفہی ،دبعامکحل دسفیس ،رہش نب وحبش ،رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولوگںںیمبسےسدبرتنیاقمؾاہللےکاہیںاسدنبہاکےہوجاینپآرختدفرسےیکداینیک
اخرطربابدرکے۔
رافی  :وسدینبدیعس،رمفاؿنباعمفہی،دبعامکحلدسفیس،رہشنبوحبش،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ

ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 848

راوی ً :بساهَّلل بً مٌاویہ جنهی ،حناز بً سلنہ ،ليث ،كاؤض ،زیاز ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض ًَ ًِ زٔ َیاز ٔ َس ِينٔي ِن ُِ ٛ
وغ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة ا ِل ُح َنه ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ كَا ُو ٕ

ٕٔ ا ِل ٌَ َز َب َٗ ِت ََلصَا فٔی ال َّيارٔ ال ِّل َشا ٌُ ٓ َٔيضا أَ َط ُّس
بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتُٜو ٌُ ٓٔت ِ َي ْة َت ِشت َ ِيو ُ
ٔم ًِ َو ِٗ ٍٔ َّ
الش ِي ٕٔ
دبع اہلل نب اعمفہی یحمج ،امحد نب ہملس ،ثیل ،اطؤس ،زاید ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اکی ہنتف ااسی وہاگ وجامتؾ رعب وک اینپ ٹیپل ںیم ےل ےل اگاس ںیم لتق وہےن فاےل دفزخ ںیماجںیئ
ےگاسزابؿ(ےسابت)ولتاریکرضبےسزایدہتخسوہیگ۔
رافی  :دبعاہللنباعمفہییحمج،امحدنبہملس،ثیل،اطؤس،زاید،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 849

راوی  :محنسبً بظار ،محنسبً حارث ،محنس بً ًبسالزحنً بً بيلنانی ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ ا ِلب َ ِيل ََنان ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ
ل َو ِٗ ٍٔ َّ
الش ِي ٕٔ
اٌ ٓ َٔيضا ٔم ِث ُ
ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔیَّا ُِ ٛه َوا ِل ٔٔت َ َن َٓإ ٔ ٌَّ ال ِّل َش َ

دمحمنباشبر ،دمحمنباحرث ،دمحمنبدبعارلنمحنبنتلماأین،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایونتفںےستہبانچباسےئلہکونتفںںیمزابؿ(ےسابت)ولتاریکرضبیکامدننوہیگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنباحرث،دمحمنبدبعارلنمحنبنتلماأین،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 850

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً بْش ،محنسبً ًنزو ،حرضت ًل٘نہ بً وٗاؾ

ْش َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َو َّٗاؾٕ َٗا َل
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ َو َت َتک َ َّل ُه
ئ اْلِ ُ َم َزا ٔ
ل ًَل َی َص ُؤ ََل ٔ
َک َحًّ٘ا َوإنِّٔی َرأَیِت َ
َک َرح ّٔنا َوإ ٔ ٌَّ ل َ
ش ْٖ َٓ َ٘ا َل َل ُط ًَ ِل َ٘ َن ُة إ ٔ ٌَّ ل َ
ُک َت ِس ُخ ُ
َم َّز بٔطٔ َر ُج ْل َلطُ َ َ

ً ٔ ِي َسص ُِه ب ٔ َنا َطا َئ اهَّللُ أَ ٌِ َت َتک َ َّل َه بٔطٔ َوإنِّٔی َسنٔ ٌِ ُت ب ٔ ََل َل بِ ًَ ا ِل َحارٔ ٔ
ث ا ِل ُنزَن ٔ َّی َػاح َٔب َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ َح َس ُِ ٛه َل َي َتک َ َّل ُه بٔا ِلکَل ٔ َن ٔة ٔم ًِ ر ِٔؿ َوا ٌٔ اهَّللٔ َما َیو ًُُّ أَ ٌِ َت ِبلُ َّ َما بَ َل َِ ِت ٓ ََيِٜت ُُب

اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َل ُط ب ٔ َضا ر ِٔؿ َواى َ ُط إیٔ َی یَ ِوو ٔ ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َوإ ٔ ٌَّ أَ َح َس ُِ ٛه َل َي َتک َ َّل ُه بٔا ِلکَل ٔ َن ٔة ٔم ًِ ُس ِد ٔم اهَّللٔ َما یَو ًُُّ أَ ٌِ َت ِبلُ َّ َما بَ َل َِ ِت
َّ
َبَّ َ َِکو ٕ َٗ ِس
ٓ ََيِٜت ُُب اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل ًَل َِيطٔ ب ٔ َضا ُس ِد َل ُط إیٔ َی یَ ِوو ٔ َی ِل َ٘ا ُظ َٗا َل ًَ ِل َ٘ َن ُة َٓاى ِ ُوزِ َویِ َح َ
ک َماذَا َت ُ٘و ُل َو َماذَا َتکَل ُه بٔطٔ َ ُ
َم َي ٌَىٔي أَ ٌِ أَ َتک َ َّل َه بٔطٔ َما َسنٔ ٌِ ُت ٔم ًِ ب ٔ ََل ٔل بِ ًٔ ا ِل َحارٔ ٔ
ث
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحمنب رشب ،دمحمنب رمعف ،رضحت ہمقلع نبفاقص ےک اپس اکی رمد زگرا وج اصبح رشػ اھت رضحت ہمقلع ےن
اس ےس اہک اہمترےاسھت رقاتب ےہ افر اہمترا ریمے افرپ قح ےہ افر ںیم ےنداھکی ہک مت اؿ ااکحؾ ےک اپس اجےت وہ افر وج اہلل
اچاتہےہوگتفگرکےتوہافرںیمےناحصیبروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتالبؽنباحرثزمینریضاہللاعتٰیلہنعوکہیرفامےت
انسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےساکیاہللیکوخونشدییکاکی ابتاتہکےہاےسامگؿیھبںیہنوہاتہک

ہیابتاہکںکتےچنہپیگ(افرسکدقرومرثافراہللیکوخونشدیاکاب ثوہیگ)وتاہللزعفلجاساکیابتیکفہجےسایقتمکت
ےکےئلاینپوخونشدیاس ےکےئلھکلدےتیںیہ افرمت ںیمےساکیاہللیک انرایگضیکابتاتہکےہاےسامگؿ یھب ںیہنوہاتہک ہی
ابت اہکں کت ےچنہپ یگ اہلل زعفلج اس ابت یک فہج ےس ایقتم کت ےک ےئل اینپ انرایگض اس ےک قح ںیم ھکل دےتی ںیہ۔ رضحت
ہمقلع ےن رفامای انداؿ  رر ایک رکف ہک مت ایک وگتفگ رکےت وہ افر وکؿ یس ابت ےتہک وہ ںیم تہب ےس ابںیت رکان اچاتہ وہں نکیل البؽ نب
احرثریضاہللاعتٰیلہنعےس ینوہیئدحثیےھجمفہابںیتےنہکےسام عوہاجیتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،رضحتہمقلعنبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 851

راوی  :ابویوسٕ ػيسَلنی ،محنس بً احنس رقی ،محنس بً سلنہ ،ابً اسح ،ٙمحنس بً ابزاہيه ،ابی سلنہ ،حرضت
ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٕ بِ ًُ الؼَّ ِي َس ََلن ٔ ُّی ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَ ِح َن َس ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ابِ ًٔ إ ٔ ِس َح َُ ًِ ًَ ٙم َح َّن ٔس بِ ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه
َح َّسثَ َيا أَبُو یُو ُس َ
ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ال َّز ُج َل َل َي َتک َ َّل ُه بٔا ِلکَل ٔ َن ٔة ٔم ًِ ُس ِد ٔم اهَّللٔ َلَ َی َزی

َئّا
ب ٔ َضا بَأ ِ ّسا ٓ ََي ِضؤی ب ٔ َضا فٔی ىَارٔ َج َض َّي َه َس ِبٌٔي َن َ ٔ

اوبویفسدیصالین،دمحم نب ادمحریق،دمحم نبہملس،انبااحسؼ،دمحم نباربامیہ،ایبہملس ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع رفامےت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدیم اہلل یک انرایگض یک وکیئ ابت رک اتھٹیب ےہ اس ںیم ھچک رحج یھب ںیہن
اتھجمساحالہکناسیکفہجےسفہدفزخیکآگںیمرتسربسرگےاگ۔

رافی  :اوبویفسدیصالین،دمحمنبادمحریق،دمحمنبہملس،انبا،قح،دمحمنباربامیہ،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 852

راوی  :ابوبرک ،ابواحوؾ ،ابی حؼين ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ؾ ًَ ًِ أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َ َٓل َِي ُ٘ ِل َخي ِ ّرا أَ ِو ل ٔ َي ِشِ ُٜت
اٌ یُ ِؤ ٔم ًُ بٔاهَّللٔ َوا ِل َي ِوو ٔ ِاْ ٔ ٔ
َم ًِ ک َ َ
اوبرکب،اوباوحص،ایبنیصحایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
وجاہللرپافرویؾآرخترپاامیؿرےھکاےساچےئہہکالھبیئیکابتےہکایاخومشرےہ۔
رافی  :اوبرکب،اوباوحص،ایبنیصحایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 853

راوی  :ابومزواٌ محنس بً ًثناٌ ًثنانی ،ابزاہيه بً سٌس ،ابً طہاب ،محنس بً ًبسالزحنً بً ماًز ًامزی ،حرضت

سٔياٌ بً ًبساهَّلل ث٘فی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ
اٌ ا ِل ٌُ ِث َنان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
اٌ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
اٌ بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َّ
الث َ٘ف ٔ َّی َٗا َل ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َح ِّسثِىٔي بٔأ َ ِمز ٕأَ ًِ َت ٔؼ ُه بٔطٔ َٗا َل ُٗ ِل َرب ِّ َی اهَّللُ ث ُ َّه
َماً ٔز ٕا ِل ٌَا ٔمز ٔ ِّی أَ ٌَّ ُسٔ َِي َ
اٖ ًَل َ َّی َٓأ َ َخ َذ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔل ٔ َشا ٌٔ َن ِٔ ٔشطٔ ث ُ َّه َٗا َل َص َذا
اس َت٘ ٔ ِه ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َما أَ ِٛثَرُ َما َت َد ُ
ِ
اوبرمفاؿدمحمنبامثعؿامثعین،اربامیہنبدعس،انباہشب،دمحمنبدبعارلنمحنبامزع اعرمی،رضحتایفسؿنبدبعاہللیفقثریض
اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽےھجمایسیابتئاتےیئہکوبضمیطےساھتےمروھکںرفامایوہکریما
رپفرداگر اہلل ےہ رھپ اس رپ ااقتستم ا رایر رکف۔ ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمے قلعتم بس ےس زایدہ
سکزیچےسادنہشیےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپزابؿڑکپیافررفامایاسےس۔
رافی  :اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،دمحم نب دبعارلنمح نب امزع اعرمی ،رضحت ایفسؿ نب دبعاہلل
یفقثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 854

راوی  :محنس بً ابی ًنز ًسنیً ،بساهَّلل بً مٌاذ ،مٌنزً ،اػه ابً ابی ىحوز ،ابی وائل ،حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اػ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ال ُّيحُوز ٔ ًَ ًِ أَبٔی َوائ ٔ ٕل ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔی ًُ َن َز ا ِل ٌَ َسن ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ ًَ ٔ
ْقی ّبا ٔم ِي ُط َوى َ ِح ًُ َن ٔشيرُ َٓ ُ٘ ِل ُت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ
بِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل ُِ ٛي ُت َم ٍَ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َس َ ٕ
رف َٓأ َ ِػ َب ِح ُت یَ ِو ّما َ ٔ
َ
رس ُظ اهَّللُ ًَل َِيطٔ َت ٌِبُ ُس اهَّللَ
أَ ِخب ٔ ِرنٔی بٔ ٌَ َن ٕل یُ ِسخٔلُىٔي ا ِل َح َّي َة َویُ َباً ٔ ُسنٔی ٔم ًِ ال َّيارٔ َٗا َل َل َ٘ ِس َسأ ِل َت ًَو ّٔامی َوإ ٔىَّطُ ل ََي ٔشي ْر ًَل َی َم ًِ َي َّ َ

اب ا ِل َدي ِر ٔالؼَّ ِو ُو
ََل ُت ِ ٔ
ک ًَل َی أَبِ َو ٔ
اٌ َو َت ُح َّخ ا ِلب َ ِي َت ث ُ َّه َٗا َل أَ ََل أَ ُز ُّل َ
ْش ُک بٔطٔ َط ِيئّا َو ُت٘ٔي ُه الؼَّ ََل َة َوتُ ِؤت ٔی الزَّکَا َة َو َت ُؼ ُوو َر َم َـ َ
ُج َّي ْة َوالؼَّ َس َٗ ُة تُ ِل ٔٔ ُئ ا ِل َد ٔلي َئ َة ََ ٛنا یُ ِل ٔٔ ُئ ال َّي َار ا ِل َنا ُئ َو َػ ََلةُ ال َّز ُج ٔل ٔم ًِ َج ِو ٔ َّ ُ
ْقأَ َت َت َحافَی ُجيُوب ُ ُض ِه ًَ ًِ
ٖ الل ِي ٔل ث َّه َ َ

ا ِل َن َـا ٔج ٍٔ َحًَّي بَ َل َّ َجزَ ّ
ض اْلِ َ ِمز ٔ َو ًَ ُنوزٔظ ٔ َوذُ ِر َوة ٔ َس َيا ٔمطٔ ا ِلحٔ َضازُ ث ُ َّه َٗا َل أََلَ
ائ ب ٔ َنا کَاى ُوا َي ٌِ َنلُ َ
وٌ ث ُ َّه َٗا َل أَ ََل أ ُ ِخبٔرُ َک ب ٔ َزأِ ٔ
َ
وٌ ب ٔ َنا ى َ َتک َ َّل ُه بٔطٔ
ٕ ًَل َِي َ
أ ُ ِخبٔرُ َک بٔنٔ ََل ٔک ذَل ٔ َ
ک َص َذا ُٗل ُِت یَا ى َ ٔي َّي اهَّللٔ َوإٔىَّا ل َُن َؤا َخ ُذ َ
ک ک ُ ِّلطٔ ُٗل ُِت بَل َی َٓأ َخ َذ بٔل ٔ َشاىٔطٔ َٓ َ٘ا َل َتُّ ُٜ

اض ًَل َی ُو ُجوصٔض ٔ ِه فٔی ال َّيارٔ إ ٔ ََّل َح َؼائ ٔ ُس أَ ِل ٔش َيت ٔض ٔ ِه
ک أ ُ ُّم َ
َٗا َل ثَک ٔ َل ِت َ
ک یَا ُم ٌَاذُ َو َص ِل یُُّٔ ٜب ال َّي َ

دمحمنبایبرمعدعین،دبعاہللنباعمذ،رمعم،اعمصانبایبوجند،ایبفالئ،رضحتاعمذنب لبریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیم
اکیرفسںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہےھتاکیرفزںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیوہامہلچرےہےھتںیم
ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم ااسی لمع ئات دےئجی وج ےھجم تنج ںیم دالخ رکا دے افر دفزخ ےس دفر رک دے۔ رفامای مت ےن
تہبمیظعافرامہابتوپیھچےہافرسجےک ےئلاہللآاسؿرفامدںیہیاسےکےئلتہبآاسؿیھبےہمتاہللیکابعدترکفافر
اسےکاسھتیسکمسقاک رشکہنرکفامنزاکاامتہؾرکفزوکةادارکفافرتیباہللاکجحرکف رھپرفامایںیمںیہمتالھبیئےکدرفازےہن
ئاتؤں؟رفزہڈاھؽےہافردصہقاطخؤں(یکآگ)وکاےسی اھجبد۔اتےہےسیجاپینآگوکاھجبد۔اتےہافردرایمؿبشیکامنز(تہب
ُ
نه
سبییکینےہ)رھپہیآتی التفترفامیئ۔تأیفونج منع ااضملعجےسزجاءامباکونا غملوؿکت۔رھپرفامایبسابوتںیکالصافر
بس ےس امہ افر بس ےس دنلب اکؾ ہن ئاتؤں؟ فہ (اہلل ےک مکح وک دنلب رکےن افر رفک اک زفر وتڑےن ےئلیک) اکرففں ےس ڑلان ےہ رھپ رفامای
ںیم ںیہمت اؿ بس اکومں یک اینبد ہن ئاتؤں ںیم ےن رعض ایک رضفر التبےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ زابؿ ڑکپ رک رفامای
اس وک رفک روھک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن وج وگتفگ مہ رکےت ںیہ اس رپ یھب ایک وماذخہ وہاگ؟ رفامای اے اعمذ ولوگں وک
افدنےھہنمدفزخںیمرگاےناکاب ثرصػایکنزابؿیکایتیھکں(وگتفگ)یہوتوہیگ۔
رافی  :دمحمنبایبرمعدعین،دبعاہللنباعمذ،رمعم،اعمصانبایبوجند،ایبفالئ،رضحتاعمذنب لبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 855

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً یزیس بً خييص مکی ،سٌيس بً حشاٌ مدزومی ،او ػالح ،ػٔيہ بيت طيبہ ،او
النوميين سيسہ او حبيبہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ا ِل َن ِدزُوم ٔ َّی َٗا َل
یس بِ ًٔ ُخ َي ِي ٕص ا ِل َنک ُِّّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َسٌ َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
ٔيس بِ ًَ َح َّش َ
يب َة َز ِو ٔد ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ ِتىٔي أ ُ ُّو َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة ب ٔ ِيتٔ َط ِي َب َة ًَ ًِ أ ُ ِّو َحب ٔ َ
َو َس َّل َه َٗا َل َ َِک ُو ابِ ًٔ آ َز َو ًَل َِيطٔ ََل َل ُط إ ٔ ََّل اْلِ َ ِم َز بٔا ِل َن ٌِزُ ٔ
َک اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل
وٖ َوال َّي ِه َی ًَ ًِ ا ِل ُن ِي َ ٔ
رک َوذ ٔ ِ َ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب سیدی نب سینخ یکم ،دیعس نب اسحؿ زخمفیم ،اؾ اصحل ،ہیفص تنب ہبیش ،اؾ اوملنینم دیسہ اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآدیماکالکؾاسےئلیکفابؽےہاسےکقحںیمالھبںیہنوساےئیکیناکمکح
رکانربایئےسرفانکافراہللزعفلجیکایدےک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبسیدینبسینخیکم،دیعسنباسحؿزخمفیم،اؾاصحل،ہیفصتنبہبیش،اؾاوملنینمدیسہاؾہبیبحریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 856

راوی ً :لی بً محنس ،يٌلی ،اًنع ،ابزاہيه ،حرضت ابوالظٌثاء َماےت ہيں ٛہ ٛسي ےن حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَلٔی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َخایٔی َي ٌِل َی ًَ ًِ اْلِ َ ًِن ٔع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ أَبٔی َّ
ل ًَل َی
الظ ٌِ َثا ٔ
ئ َٗا َل ٗٔي َل َٔلبِ ًٔ ًُ َن َز إٔىَّا ى َ ِس ُخ ُ
َ
ُّ

ک ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال ِّئ َ
َاٚ
َ ِج َيا ُٗ ِل َيا َُي ِ َر ُظ َٗا َل َُّ ٛيا َن ٌُ ُّس ذَل ٔ َ
أ ُ َم َزائ ٔ َيا َٓ َي ُ٘و ُل ا ِل َ٘ ِو َل َٓإٔذَا َ َ
یلع نب دمحم ،یلعی ،اشمع ،اربامیہ ،رضحت اوبااثعشلء رفامےت ںیہ ہک یسک ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک مہ
اےنپ اکحؾ ےک اپس اج رک ابت تیچ رکےت ںیہ ا فر بج مہ اےکن اپس ےس لکن آےت ںیہ وت اؿ ابوتں ےک الخػ ےتہک ںیہ (الثم اےکن
اسےنم رعتفی رکان افر سپ تشپ ذمتمرکان) رفام ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک دہعکرارک ںیم مہ اےس افنؼ امشر رکےت
ےھت۔
رافی  :یلعنبدمحم،یلعی،اشمع،اربامیہ،رضحتاوبااثعشلءرفامےتںیہہکیسکےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفںیمزابؿرفےکرانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 857

راوی  :ہظاو بً ًنار ،محنس بً طٌيب بً طابور ،اوزاعیْ ،قة بً ًبسالزحنً بً حيوئيل ،زہزی ،ابی سلنہ ،حرضت
ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُط ٌَ ِي ٔب بِ ًٔ َطاب ُ َور َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ ُ َّْق َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َح ِي َوئ ٔي َل ًَ ًِ
ئ َت ِز ُُ ٛط َما َلَ
الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ُح ِش ًٔ إ ٔ ِس ََلو ٔ ا ِل َنزِ ٔ
َي ٌِئيطٔ
اشہؾ نب امعر ،دمحم نب بیعش نب اشوبر ،افزایع ،رقة نب دبعارلنمح نب ویحلیئ ،زرہی ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای آدیم ےک االسؾ یک وخویبں ںیم ےس اکی ہی ےہ ہک ےب دصقم
(اکؾیکابت)وکرتکرکدے۔

رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنب بیعشنباشوبر،افزایع،رقةنبدبعارلنمحنبویحلیئ،زرہی،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگہشینیشن۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
وگہشینیشن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 858

راوی  :محنس بً ػباحً ،بسالٌزیز بً ابی حازو ،يٌحہ بً ًبساهَّلل بً بسر جہىي ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًِ َب ٌَ َح َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ بَ ِس ٕر ا ِل ُح َضىٔ ِّي ًَ ًِ أَبٔی
َ ٔسطٔ فٔی َسبٔي ٔل اهَّللٔ َویَ ٔليرُ
ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َخيِرُ َم ٌَای ٔ ٔع ال َّيا ٔ
ض َل ُض ِه َر ُج ْل ُم ِن ٔش ْک بٔ ٌٔ َيا ٌٔ َ َ

ض َط ٌَ َٔ ٕة ٔم ًِ
ًَل َی َمتِئطٔ ک ُ َّل َنا َسنٔ ٍَ َص ِي ٌَ ّة أَ ِو َٓزِ ًَ ّة كَ َار ًَل َِيطٔ إٔل َِي َضا یَب ِ َتغٔی ا ِل َن ِو َت أَ ِو ا ِل َ٘ ِت َل َموَ اى َّ ُط َو َر ُج ْل فٔی ُُ َي ِي َن ٕة فٔی َرأ ِ ٔ
َص ٔذظ ٔ ِّ
الظ ٌَ ٔ
ض
اٖ أَ ِو بَ ِل ًٔ َواز ٕ ٔم ًِ َص ٔذظ ٔاْلِ َ ِوزٔیَ ٔة ُي٘ٔي ُه الؼَّ ََل َة َویُ ِؤت ٔی الزَّکَا َة َو َي ٌِبُ ُس َربَّ ُط َحًَّي َیأِت َٔيطُ ا ِل َي٘ٔي ُن ل َِي َص ٔم ًِ ال َّيا ٔ

إ ٔ ََّل فٔی َخي ِر ٕ

دمحم نب ابصح ،دبعازعلسی نب ایب احزؾُ ،غجہ نب دبعاہلل نب دبر ینہج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایولوگںںیمرتہبنی زدنیگاسرمدیکےہوجراہدخاںیماےنپوھگڑےیکاگلؾاھتےموہےئوہافراسیک
تشپ رپ اڑات رھپے بج یھب ربھگاٹہ ای وخػ یک آفاز ےنس اڑ رک اس کت ےچنہپ اہشدت یک ومت ای افکر وک لتق یک التش ںیم اےسی
وماعقیکاتکرےھکافراکیفہرمدیھبوجاینپدنچرکبایںےئلیسک اہپڑیکوچیٹرپاییسکفادیںیموہامنزاقمئرکےزوکةادارکے
افراےنپرپفرداگریکابعدتںیموغشمؽرےہاہیںکتہکاےسومتآاجےئافرولوگںےکقلعتمالھبیہوساتچراہ۔

رافی  :دمحمنبابصح،دبعازعلسینبایباحزؾُ،غجہنبدبعاہللنبدبرینہج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وگہشینیشن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 859

یحٌي بً حنزہ ،زبيسی ،زہزیً ،لاء بً یزیسليثي ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،

یس َّ
الل ِيثٔ ِّي ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َح ِنزَ َة َح َّسث َ َيا الزَّبٔيس ُّٔی َح َّسثَىٔي الزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ئ بِ ًٔ َیز ٔ َ
ل َٗا َل َر ُج ْل ُم َحاص ْٔس فٔی َسبٔي ٔل اهَّللٔ
ض أَٓ َِـ ُ
َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی أَ ٌَّ َر ُج َّل أَتَی ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل أَ ُّی ال َّيا ٔ
ب ٔ َي ِٔ ٔشطٔ َو َمالٔطٔ َٗا َل ث ُ َّه َم ًِ َٗا َل ث ُ َّه ا ِمزُ ْؤ فٔی ٔط ٌِبٕ ٔم ًِ ِّ
شظ ٔ
اض ٔم ًِ َ ِّ
الظ ٌَ ٔ
اب َي ٌِبُ ُس اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل َویَ َس َُ ال َّي َ

اشہؾ نب امعرٰ ،ییحی نب زمحہ ،زدیبی ،زرہی ،اطعء نب سیدییثیل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
رمدیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکوکاسنااسنؿالضفےہ؟رفامایراہدخاںیمڑلےنفاالاینپاجؿافر
اےنپامؽےکذرہعی۔رعضایکاسےکدعبوکاسنالضفےہ؟اےکسدعبفہرمدوجیسکاھگیٹںیمرےہافراہللزعفلجیکابعدترکے
افرولوگںوکاےنپرشےسامومؿرےھک۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،زدیبی،زرہی،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وگہشینیشن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 860

راوی ً :لی بً محنس ،وليس بً مشلهً ،بسالزحنً بً یزیس بً جابز ،برس بً ًبيساهَّلل ،ابوازریص خوَلنی ،حرضت حذئہ
بً یناٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رس بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ یَز ٔ َ
یس بِ ًٔ َجابٔز ٕ َح َّسثَىٔي بُ ِ ُ

ٔیص ا ِل َد ِو ََلن ٔ ُّی أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ُح َذ ِي َٔ َة بِ ًَ ا ِل َ َامی ٌٔ َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیُٜو ٌُ زُ ًَا ْة ًَل َی
َح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِزر َ
وٌ بٔأ َ ِل ٔش َيت ٔ َيا
أَبِ َو ٔ
اب َج َض َّي َه َم ًِ أَ َجابَ ُض ِه إٔل َِي َضا َٗ َذ ُٓو ُظ ٓ َٔيضا ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ٔػ ِٔ ُض ِه َل َيا َٗا َل ص ُِه َٗ ِو ْو ٔم ًِ ٔجل َِست ٔ َيا یَ َتک َ َّل ُن َ
ک َٗا َل َٓا ِلزَ ِو َج َنا ًَ َة ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َوإ ٔ َما َم ُض ِه َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َیَ ًِ ُٜل ُض ِه َج َنا ًَ ْة َو ََل إ ٔ َم ْاو َٓا ًِ َتز ٔ ِل
ُٗل ُِت ٓ ََنا َتأ ِ ُمزُنٔی إ ٔ ٌِ أَ ِز َر َٛىٔي ذَل ٔ َ
ک
ک ا ِل َن ِو ُت َوأَى ِ َت ََ ٛذل ٔ َ
رف َ ٚک ُ َّل َضا َول َِو أَ ٌِ َت ٌَ َّف بٔأ َ ِػ ٔل َط َح َزة ٕ َحًَّي یُ ِسر ََٔ ٛ
تٔل َ
ِک ا ِل ٔ َ
یلع نب دمحم،فدیل نب ملسم ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،رسب نبدیبع اہلل ،اوبادرسی وخالین ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمنہےکدرفازفںرپالبےنفاےلوہںےگوجاؿیکابتامےناگاےس
دفزخںیمڈاؽدںیےگںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽاؿیکاچہپؿںیمہئاتدےئجیرفامایفہ(لکشفوصرتفرگنفرفپ ںیم
امہری رطح وہں ےگ امہری زابونں ںیم وگتفگ رکںی ےگ ںیم ےن رعض ایک ارگ فہ زامہن افر احالت) ھجم رپ آںیئ وت ےھجم آپ ایک ارم
رفامےتںیہ؟رفامایاملسمونںیکامجتع افراؿےکرمکحاؿاکاسھتدانیارگاملسمونںیکوکیئامجتع(تیعمج)ہن وہافرہن یہ(حیحص
افر رشع ےک وماقف) اامؾفرمکحاؿ وہ وت اؿ امتؾ امجوتعں ےس اگلگلھت رانہ ارگہچ مت یسکدرتخیک ڑجابچؤ (وھبکیکفہج) یتح
ہکںیہمتایساحتلںیمومتآاجےئ۔
رافی  :یلع نب دمحم ،فدیل نب ملسم ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،رسب نب دیبعاہلل ،اوبادرسی وخالین ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

وگہشینیشن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 861

یحٌي بً سٌيسً ،بساهَّلل بً ًبسالزحنً انؼاری ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل
راوی  :ابوَکیبً ،بساهَّلل بً ىنيرٰ ،
تٌا ٰیی ًيہ

َکیِبٕ َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَى َّ ُط
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
وٌ َخي ِ َر َما ٔل ا ِل ُن ِشل ٔ ٔه َُ َي ْه َیت ِ َب ٍُ ب ٔ َضا
َسنٔ ٍَ أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر َّٔی َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُو ٔط ُ
ک أَ ٌِ یََ ُٜ
رف بٔسٔیئطٔ ٔم ًِ ا ِل ٔٔت َ ٔن
ٕ ا ِلح ٔ َبا ٔل َو َم َواٗ ٔ ٍَ ا ِل َ٘ ِ ٔ
َط ٌَ َ
َط َي ٔ ُّ

اوبرکبی،دبعاہللنبریمنٰ،ییحینبدیعس،دبعاہللنبدبعارلنمحااصنری،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییرقنبیاملسمؿاکرتہبنیامؽھچکرکبایںوہںیگںیہنجفہاہپڑفںیکوچویٹںافرابراین
اقمامت(رچااگوہںاکرخرکےاگونتفںےساانپدنیاچبےنےکےئلےبرقار(اھباتگ)رےہاگ۔
رافی  :اوبرکبی،دبعاہللنبریمنٰ،ییحینبدیعس،دبعاہللنبدبعارلنمحااصنری،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وگہشینیشن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 862

راوی  :محنس بً ًنز بً ًلی م٘سمی ،سٌيس بً ًامز ،ابوًامز ،خزاز ،حنيس بً ہَللً ،بسالزحنً بً ْقن ،حرضت حذئہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل ُن َ٘ ِّسم ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ًَا ٔمز ٕا ِل َدزَّا ُز ًَ ًِ ُح َن ِيسٔ بِ ًٔ ص ََٔل ٕل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ

ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ُ ِْق ٕن ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة بِ ًٔ ا ِل َ َامی ٌٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتُٜو ٌُ ٓٔت َ ْن ًَل َی أَبِ َواب ٔ َضا زُ ًَا ْة إیٔ َی ال َّيارٔ
َک ٔم ًِ أَ ٌِ َتت ِ َب ٍَ أَ َح ّسا ٔم ِي ُض ِه
َٓأ َ ٌِ َت ُن َ
وت َوأَى ِ َت ًَ ٌّاق ًَل َی ٔج ِذ ٔل َط َح َزة ٕ َخي ِ ْر ل َ
دمحم نب رمع نب یلع دقمیم ،دیعس نب اعرم ،اوباعرم ،زخاز ،دیمح نب الہؽ ،دبعارلنمح نب رقط ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھچکےنتفوہںےگاؿےکدرفازفںرپمنہیکرطػالبےنفاےلوہںےگ
ارگاہمتریومتاساحتلںیمآےئیگمتیسکدرتخیکڑجابچرےہوہہیاہمترےےئلاسےسرتہبےہہکاؿونتفںںیمےسیسک
اکییکریپفیرکف۔
رافی  :دمحمنبرمع نبیلع دقمیم،دیعسنباعرم،اوباعرم،زخاز،دیمحنبالہؽ،دبعارلنمحنبرقط،رضحت ذحہفیریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وگہشینیشن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 863

راوی  :محنس بً حارث مرصی ،ليث بً سٌسً٘ ،يل ،ابً طہاب ،سٌيس بً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رص ُّی َح َّسثَ َيا َّ
اب أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔي ُس بِ ًُ ا ِل ُن َش َّي ٔب
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس َح َّسثَىٔي ًُ َ٘ ِي ْل ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ا ِلنٔ ِ ٔ
أَ ٌَّ أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل یُل َِسْ ُا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ ٔم ًِ ُج ِْحٕ َم َّز َتي ِ ٔن
دمحمنباحرثرصمی،ثیلنب دعس،لیقع،انباہشب،دیعس نببیسم،رضحت اوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایومنماکیلبےسدفابرہںیہنڈاساجات۔
رافی  :دمحمنباحرثرصمی،ثیلنبدعس،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وگہشینیشن۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 864

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابواحنس زبيری ،زمٌہ بً ػالح ،زہزی ،ساله ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َٗا َل َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس الزُّبَي ِر ُّٔی َٗا َل َح َّسث َ َيا َز ِم ٌَ ُة بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ
ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل یُل َِسْ ُا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ ٔم ًِ ُج ِْحٕ َم َّز َتي ِ ٔن
امثعؿنب ایبہبیش،اوبادمحزریبی،زہعمنباصحل،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایومنماکیلبےسدفابرںیہنڈاساجات۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبادمحزریبی،زہعمنباصحل،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبتشماومرےسرکاجان۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہبتشماومرےسرکاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 865

راوی ً :نزو بً رآًٍ ،بساهَّلل بً مبارک ،زَکیابً ابی زائسہ ،طٌيي ،حرضت نٌناٌ بً بظير رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیَّا بِ ًٔ أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًِ َّ
اٌ بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ َز َ ٔ
الظ ٌِ ٔي ِّي َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ال ُّي ٌِ َن َ
َب ٔظير ٕ َي ُ٘و ُل ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َوأَص َِوی بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ إیٔ َی أُذُى َ ِيطٔ َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ا ِل َح ََل ُل بَي ِّ ْن

الظبُ َضا ٔ
رع ٔؿطٔ َو َم ًِ َو َٗ ٍَ
ض ٓ ََن ًِ َّات َقی ُّ
ْح ُاو بَي ِّ ْن َوبَ ِي َي ُض َنا ُم ِظت َب ٔ َض ْ
ات ََل َي ٌِل َُن َضا َٛثٔي ْر ٔم ًِ ال َّيا ٔ
ت ِ
َوا ِل َ َ
اس َتب ِ َرأَ لٔسٔیئطٔ َو ٔ ِ
الظبُ َضا ٔ
ک أَ ٌِ َی ِز َت ٍَ ٓ ٔيطٔ أَ ََل َوإ ٔ ٌَّ لٔکُلِّ َمل ٔ ٕک ح ٔ َیم أَ ََل َوإ ٔ ٌَّ ح َٔیم اهَّللٔ َم َحارٔ ُم ُط
فٔی ُّ
ْحاو ٔ کَالزَّاعٔی َح ِو َل ا ِلحٔ َیم یُو ٔط ُ
ت َو َٗ ٍَ فٔی ا ِل َ َ

أَ ََل َوإ ٔ ٌَّ فٔی ا ِل َح َش ٔس ُم ِـ َِ ّة إٔذَا َػلُ َح ِت َػلُحَ ا ِل َح َش ُس ک ُ ُّل ُط َوإٔذَا ٓ ََش َس ِت ٓ ََش َس ا ِل َح َش ُس ک ُ ُّل ُط أَ ََل َوه ٔ َی ا ِل َ٘ل ُِب

رمعف نب راعف ،دبعاہلل نب کرارک ،زرکاینب ایب زادئہ ،یبعش ،رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ربنم رپ اینپ دف اایلگنں
اکونں ےک رقبی رک ےک رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انسالحؽ فاحض ےہ افر رحاؾ یھب فاحض ےہ افر
اےکن درایمؿ ھچک ہبتشم اومر ںیہ نج ےس تہب ےسولگ انفافق ںیہ وس وج ہبتشم اومر ےس اتچب راہاس ےن اانپ دنی افر اینپ زعت وک
اپک راھک افر وج ہبتشم ا ومر ںیم التبم وہایگ فہ (رہتف رہتف) رحاؾ ںیم التبم وہ اجےئ اگ ےسیج رساکری رچااگہ ےک اردرگد اجونر رچاےن
فاالرقبیےہہکرساکریرچااگہںیمیھبرچاےنےگل ررےسونسرہابداشہیکوصخمصرچااگہوہیتےہافر ررےسنسولہکاہللیک
رچااگہ (سج ںیم داہلخ عنم ےہ) اس ےک رحاؾ رکدہ اومر ںیہ (وج اس ےک اردرگد ہبتشم اومر ںیم التبم وہاگ فہ اؿ رحمامت ںیم یھب
التبموہاتکسےہ) ررےسونسمسجںیموگتشاک اکیڑکٹا ےہبجہیحیحصوہاجےئوتامتؾدبؿحیحصوہاجاتےہ افر بجاس ںیماگبڑ
دیپاوہاجےئوتامتؾدبؿںیماگبڑدیپاوہاجاتےہ ررےسونسوگتشاکہیڑکٹادؽےہ۔
رافی  :رمعفنبراعف،دبعاہللنبکرارک،زرکاینبایبزادئہ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہبتشماومرےسرکاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 866

راوی  :حنيس بً مشٌسہ ،جٌرف بً سلامیٌ ،مٌلی بً زیاز ،مٌاویہ بً ْقہ ،حرضت مٌ٘ل بً يشار رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ا ِل ُن ٌَلَّی بِ ًٔ زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ ُم ٌَاو ٔ َی َة بِ ًٔ ُ َّْق َة ًَ ًِ َم ٌِ٘ ٔ ٔل بِ ًٔ َي َشا ٕر َٗا َل
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِلٌ َٔبا َزةُ فٔی ا ِل َضزِ ٔد َٛض ٔ ِح َزة ٕإیٔ َ َّی
دیمح نب دعسمہ ،رفعج نب امیلسؿ ،مغلی نب زاید ،اعمفہی نب رقہ ،رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوخرنسیی(افرہنتففشفد)ںیمابعدترکےترانہریمیرطػرجہترکےنیکامدننےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،رفعجنبامیلسؿ،مغلینبزاید،اعمفہینبرقہ،رضحتلقعمنباسیرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادتباءںیماالسؾاگیبہناھت۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ادتباءںیماالسؾاگیبہناھت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 867

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،يٌ٘وب بً حنيسبً کاسب ،سویس بً سٌيس ،مزواٌ بً مٌاویہٓ ،زاری ،یزیس بً ٛبشاٌ،
ابی حازو ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ حُ َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َو ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗالُوا َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاو ٔ َی َة
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َو َي ٌِ ُ٘ ُ

اٌ ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَ َسأَ ِاْل ٔ ِس ََل ُو
ا ِل َٔزَار ُّٔی َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َِ ٛي َش َ
ئ
َغی ّبا ٓ َُلوب َی ل ٔ ِل ُِ َزبَا ٔ
َغی ّبا َو َس َي ٌُوزُ َ ٔ
َٔ
دبعارلنمح نب اربامیہ ،وقعیب نب دیمحنب اکبس ،وسدی نب دیعس ،رمفاؿ نب اعمفہی ،زفاری ،سیدی نب بکأؿ ،ایب احزؾ ،رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادتباء ںیم االسؾ ا ،یب (اسمرف یک امدنن ریغ
رعمفػ)اھتافریرقنبیرھپریغرعمفػوہاجےئاگسپوخربخشیےہاگیبہننبرکرےنہفاولںےکےئل۔

رافی  :دبعارلنمح نب اربامیہ ،وقعیب نب دیمحنب اکبس ،وسدی نب دیعس ،رمفاؿ نب اعمفہی ،زفاری ،سیدی نب بکأؿ ،ایب احزؾ،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ادتباءںیماالسؾاگیبہناھت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 868

یحٌيً ،بساهَّلل بً وہبً ،نزو بً حارث ،ابً لہيٌہ ،یزیسبً ابی حبيب ،سياٌ ،سٌس ،حرضت اىص رضي
راوی  :رحملہ بً ٰ
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ
يٌ َة ًَ ًِ َیز ٔ َ
ث َوابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
َغی ّبا
َغی ّبا َو َس َي ٌُو ُز َ ٔ
ٔس َيا ٌٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ِاْل ٔ ِس ََل َو بَ َسأَ َ ٔ
ئ
ٓ َُلوبَی ل ٔ ِل ُِ َزبَا ٔ
رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،انب ہعیہل ،سیدینب ایب بیبح ،انسؿ ،دعس ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاالسؾادتباءںیماگیبہناھتافریرقنبیرھپاگیبہنوہاجےئاگوسوخربخشیےہ
اگیبونںےکےئل۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،انبہعیہل،سیدینبایببیبح،انسؿ،دعس،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

ادتباءںیماالسؾاگیبہناھت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 869

راوی  :سٔياٌ بً وٛيٍ ،حٔؽ بً ُياث ،اًنع ،ابی اسح ،ٙابی اَلحوؾ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يٍ َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُٔ َي ٕ
َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ َوٕ ٔ ٛ
ؾ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل
اث ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ئ َٗا َل ٗٔي َل َو َم ًِ ا ِل ُِ َزبَا ُئ َٗا َل
َغی ّبا ٓ َُلوبَی ل ٔ ِل ُِ َزبَا ٔ
َغی ّبا َو َس َي ٌُوزُ َ ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ِاْل ٔ ِس ََل َو بَ َسأَ َ ٔ
ال ُّيزَّا َُ ٔم ًِ ا ِل َ٘ َبائ ٔ ٔل
ایفسؿ نب فعیک ،صفح نب ایغث ،اشمع ،ایب ااحسؼ  ،ایب االوحص ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاالسؾادتباء ںیماگیبہناھتافریرقنبیاگیبہنوہ اجےئاگوس وخربخشیےہاگیبونںےکےئل
ے
ولوگںےنرعضایکہکاگیبونںےسوکؿرمادںیہرفامایوجہلیبقےساکنؽدیاجںیئ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،صفحنبایغث،اشمع،ایبا،قح،ایباالوحص،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونتفںےسالسیتمیکادیمسکےکقلعتمیکاجیتکسےہ۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےسالسیتمیکادیمسکےکقلعتمیکاجیتکسےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 870

ًيسي بً ًبسالزحنً ،زیس بً اسله ،سيسىا ًنز بً خلاب رضي
یحٌيً ،بساهَّلل بً وہب ،ابً لہيٌہٰ ،
راوی  :رحملہ بً ٰ
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يٌ َة ًَ ًِ ً َٔيسي بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِسل ََه
رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
َ َد َی ِو ّما إیٔ َی َم ِشحٔ ٔس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََو َج َس ُم ٌَاذَ بِ ًَ َج َب ٕل َٗاً ّٔسا
ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ا ِل َد َّل ٔ
اب أَىَّطُ َ َ

ٔيک َٗا َل یُ ِبٜٔيىٔي َط ِي ْئ َسنٔ ٌِ ُت ُط ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ً ٔ ِي َس َٗبِر ٔال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِبکٔی َٓ َ٘ا َل َما یُ ِبَ ٜ

ش ْک َوإ ٔ ٌَّ َم ًِ ًَا َزی ِهَّلِل َول ٔ ًّيا َٓ َ٘ ِس بَ َار َز اهَّللَ
َو َس َّل َه َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ َي ٔشي َر ال ِّزیَا ٔ
ئِٔ
رضوا ل َِه یُ ِس ًَ ِوا َول َِه ي ٌُِ َزُٓوا
بٔا ِل ُن َح َاربَ ٔة إ ٔ ٌَّ اهَّللَ یُحٔ ُّب اْلِ َبِ َز َار اْلِ َ ِت٘ ٔ َيا َئ اْلِ َ ِخٔ َٔيا َئ َّال ٔذ َ
یً إٔذَا َُابُوا ل َِه ُي ِٔ َت َ٘ ُسوا َوإ ٔ ٌِ َح َ ُ

وٌ ٔم ًِ کُلِّ َُب ِ َرا َئ ُموِ ل ٔ َن ٕة
ُخ ُج َ
ُٗلُوب ُ ُض ِه َم َؼابٔيحُ ا ِل ُض َسی یَ ِ ُ

رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبہعیہلٰ،یسیعنبدبعارلنمح،زدینباملس،دیسانرمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعاکیرفزدجسم
وبنی یکرطػرشتفیالےئ وتداھکیہکرضحتاعمذنب  لبریضاہللاعتٰیلہنعیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسیکربق کرارکےکاپس
ےھٹیب رف رےہ ںیہ رفامای ویکں رف رےہ وہ؟ ںیم ےن اکی ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ین ؟یھ اس یک فہج ےس رف راہ
وہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوھتڑییسرایاکرییھبرشکےہافروجاہللےکیسکفیل( عبترش تعاعلمابلشتة)
ےسدینمشرکےاسےناہللوکگنجںیماقمہلبےکےئلاکپرا۔اہللاعتیلدنسپرفامےتںیہاےسیولوگںوکوجکینفرفامںربدارںیہیقتم
فرپزیہاگرںیہافرانمگؾفوپ دیشہرےتہںیہہکارگاغبئوہں وتایکنالتشہنیکاجےئ احرض وہںوتآؤ تگھہنیکاجےئ(اؿوکالبایہن
اجےئ)افراچہپےنہناجںیئ(ہکالفںاصبحںیہ)اؿےکدؽدہاتیےکرچاغںیہفہرہاترکیہنتفےساصػےبابغرلکناجںیئ
ےگ۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبہعیہلٰ،یسیعنبدبعارلنمح،زدینباملس،دیسانرمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےسالسیتمیکادیمسکےکقلعتمیکاجیتکسےہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 871

راوی  :ہظاو بً ًنارً ،بسالٌزیز بً محنس زراورزی ،زیس بً اسله ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس َّ
الس َرا َو ِرز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ أَ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل
اض َٛإٔب ٔ ٔل ٔمائ َ ٕة َلَ َتکَا ُز َتحٔ ُس ٓ َٔيضا َراح ٔ َل ّة
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّي ُ
اشہؾ نب امعر ،دبعازعلسی نب دمحمدرافردی ،زدی نب املس ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایولوگںیکاحتلایسیےہےسیجوسافٹنرگموساریےکاقلباکییھبںیہن(بسےباکر)۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دبعازعلسینبدمحمدرافردی،زدینباملس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوتمںاکرفوقںںیمٹباجان۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اوتمںاکرفوقںںیمٹباجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 872

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،محنس بً ًنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم ِح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َس َل َن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رف َٗ ِت ا ِل َي ُضوزُ ًَل َی إ ٔ ِح َسی َو َس ِبٌٔي َن ٔ َِ َٗ ّة َو َت ِٔتَر ُٔ ٚأ ُ َّمًٔي ًَل َی ثَ ََل ٕث َو َس ِبٌٔي َن ٔ َِ َٗ ّة
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت َ َّ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایوہیدارتہکرفوقںںیمےٹبافرریمیاتمرتہترفوقںںیمےٹبیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اوتمںاکرفوقںںیمٹباجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 873

راوی ً :نزو بً ًثناٌ بً سٌيس بً ٛثير بً زیيارحنصيً ،باز بً یوسٕ ،ػٔواٌ بً ًنزو ،راطس بً سٌس ،حرضت ًوٖ
بً مالک رضي اهَّلل تٌای ٰی ًيہ

ٕ َح َّسثَ َيا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًُ ِث َن َ
اٌ بِ ًٔ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ َٛثٔير ٔبِ ًٔ زٔی َيارٕ ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ یُو ُس َ
َرا ٔط ٔس بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِو ٔ
ٖ بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِٓت َ َر َٗ ِت ا ِل َي ُضوزُ ًَل َی إ ٔ ِح َسی َو َس ِبٌٔي َن
وٌ فٔی ال َّيارٔ
وٌ فٔی ال َّيارٔ َوا ِٓت َ َر َٗ ِت ال َّي َؼ َاری ًَل َی ث ٔ ِي َتي ِ ٔن َو َس ِبٌٔي َن ٔ َِ َٗ ّة َٓإ ٔ ِح َسی َو َس ِب ٌُ َ
ٔ َِ َٗ ّة ٓ ََواح َٔس ْة فٔی ا ِل َح َّي ٔة َو َس ِب ٌُ َ

َو َواح َٔس ْة فٔی ا ِل َح َّي ٔة َوا َّل ٔذی َنٔ ُِص ُم َح َّن ٕس ب ٔ َي ٔسظ ٔ َل َت ِٔتَر ٔ ًََّٗ أ ُ َّمًٔي ًَل َی ث َ ََل ٕث َو َس ِبٌٔي َن ٔ َِ َٗ ّة َواح َٔس ْة فٔی ا ِل َح َّي ٔة َوث ٔ ِي َتا ٌٔ
وٌ فٔی ال َّيارٔ ٗٔي َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َم ًِ ص ُِه َٗا َل ا ِل َح َنا ًَ ُة
َو َس ِب ٌُ َ

رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،ابعدنبویفس،وفصاؿنبرمعف،رادشنبدعس،رضحتوعػنبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےتںیہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوہیدےکارتہکرفےق وہےئاؿںیم اکییتنج ےہافر رتسدفزیخ ںیہ
افر اصنری ےک رتہب رفےق وہےئ اؿ ںیم ارتہک دفزیخ ںیہ افر اکی تنج ںیم اجےئ اگ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم
(یلص اہلل ہیلعفآہلفملس) یک اجؿ ےہ ریمی اتم ےکرتہترفےق وہں ےگ اکی رفہقتنج ںیم اجےئ اگ افررتہب دفزیخ وہں ےگ۔
لْ
یسکےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!یتنجوکؿوہںےگ؟رفامایا حَمَاأعَةُ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ نبدیعسنبریثکنبدانیریصمح،ابعدنبویفس،وفصاؿنبرمعف،رادشنبدعس،رضحتوعػنبامکلریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اوتمںاکرفوقںںیمٹباجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 874

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليسبً مشله ،ابوًنزوٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا َٗ َتا َزةُ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َّ
َّ
رسائ ٔي َل ا ِٓت َ َر َٗ ِت ًَل َی إ ٔ ِح َسی َو َس ِبٌٔي َن ٔ َِ َٗ ّة َوإ ٔ ٌَّ أ ُ َّمًٔي َس َت ِٔتَر ًَُٔ ٚل َی ث ٔ ِي َتي ِ ٔن َو َس ِبٌٔي َن
اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ بَىٔي إ ٔ ِ َ
ٔ َِ َٗ ّة ک ُ ُّل َضا فٔی ال َّيارٔ إ ٔ ََّل َواح َٔس ّة َوه ٔ َی ا ِل َح َنا ًَ ُة

اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،اوبرمعف،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایینبارسالیئ ےک ارتہکرفےقوہےئ افرریمی اتمےک رتہبرفےقوہں ےگ بسےک بسدفزیخوہں ےگ وساےئ اکی
لْ
ےکافرفہاکیا حَمَاأعَ ُةےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،اوبرمعف،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اوتمںاکرفوقںںیمٹباجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 875

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،محنس بً ًنز ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ

ْح
اٌ َٗ ِب َلِ ُٜه بَا ًّا ب ٔ َبا َٕ َوذ ٔ َرا ًّا ب ٔ ٔذ َرا َٕ َو ٔطب ِ ّرا بٔ ٔظبِر ٕ َحًَّي ل َِو َز َخلُوا فٔی ُج ِ ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلت َتَّب ٔ ًٌَُّ ُس َّي َة َم ًِ ک َ َ
َؿ ٕٓب ل ََس َخ ِلت ُِه ٓ ٔيطٔ َٗالُوا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ ا ِل َي ُضو ُز َوال َّي َؼ َاری َٗا َل ٓ ََن ًِ إٔذّا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب رمع ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایرضفر متاےنپےسےلہپےکولوگںیکریپفیرکفےگابعدرابع(دفونںاہوھتںیکابملیئ)اہھتدراہھتافرابتشل
درابتشلیتحہکارگفہیسک وگہےکلبںیمدالخوہےئوہںےگوتمتیھبدالخوہاجؤےگاحصہبےنرعضایکاےاہللےکروسؽ
وہیدفاصنری؟(یکریپفیرکںیےگ)رفامایوتافرسکیک؟
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،دمحمنبرمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽاکہنتف۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
امؽاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 876

ًيسي بً حناز مرصی ،ليث بً سٌيس ،سٌيس م٘بریً ،ياق بً ًبساهَّلل ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی :
ٰ
ًيہ

رص ُّی أَى ِ َبأَىَا َّ
اق بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَىَّطُ َسنٔ ٍَ أَبَا
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ ً َٔي ٔ
َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ َح َّناز ٕ ا ِلنٔ ِ ٔ
اض
اض َٓ َ٘ا َل ََل َواهَّللٔ َما أَ ِخ َشي ًَل َِيِ ُٜه أَ ُّی َضا ال َّي ُ
َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر َّٔی َي ُ٘و ُل َٗ َاو َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َد َل َب ال َّي َ
السى ِ َيا َٓ َ٘ا َل َل ُط َر ُج ْل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ َیأتِ ٔی ا ِل َديِرُ ب ٔ َّ ِّ
الْش ٓ ََشَ َٜت َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
إ ٔ ََّل َما یُ ِ ٔ
ُخ ُد اهَّللُ َلِ ُٜه ٔم ًِ َزص َِزة ٔ ُّ
ٕ ُٗل َِت َٗا َل ُٗل ُِت َو َص ِل َیأتِ ٔی ا ِل َديِرُ ب ٔ َّ ِّ
الْش َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ا ِل َدي ِ َر ََل
َو َس َّل َه َسا ًَ ّة ث ُ َّه َٗا َل َِ ٛي َ

رض أَکَل َِت َحًَّي إٔذَا ا ِم َت َ ََل ِت ا ِم َت َّس ِت
ل َح َب ّلا أَ ِو یُل ٔ ُّه إ ٔ ََّل آک ٔ َل َة ا ِل َد ٔ ٔ
َیأتِ ٔی إ ٔ ََّل ب ٔ َدي ِر ٕ أَ َو َخي ِ ْر ص َُو إ ٔ ٌَّ ک ُ َّل َما یُ ِيب ٔ ُت ال َّزبٔي ٍُ َي ِ٘ ُت ُ
اِص َتا َصا ا ِس َت ِ٘ َبل َِت َّ
الظ ِن َص َٓ َثل ََل ِت َوبَال َِت ث ُ َّه ا ِجت َ َّر ِت ٓ ٌََا َز ِت َٓأَکَل َِت ٓ ََن ًِ َیأ ِ ُخ ُذ َم ّاَل ب ٔ َح ِّ٘طٔ یُ َب َار ُک َل ُط َو َم ًِ َیأ ِ ُخ ُذ
َخ ٔ َ
ل َو ََل َي ِظ َب ٍُ
َم ّاَل بٔ َِي ِر ٔ َح ِّ٘طٔ ٓ ََن َثلُ ُط ََ ٛن َث ٔل َّال ٔذی یَأِک ُ ُ
ٰیسیع نب امحد رصمی ،ثیل نب دیعس ،دیعس ربقمی ،ایعض نب دبع اہلل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ڑھکے وہےئ افرولوگں وکہبطخ اراشد رفامای رھپ رفامای اےولوگ دخا یک مسق ےھجم اہمتری ابتب یسک
زیچےسا انادنہشیںیہنانتجداینیکرانعویئں ےسوجاہللاعتیلاہمترےےئلاکنںیلےگ۔ اکیرمدےنرعضایکاے اہللےکروسؽ
ایکریخ(الثمامؽ)یھباب ثرشیتنبےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھچکدریوتاخومشرےہرھپرفامایایکاہکہکریخاب ثرشےسیک
گ ےیگ؟رفامایریخوتاب ثریخ یہیتنبےہ د۔ںوھ۔ رباستوج ااگیتےہفہریخےہایںیہن نکیلفہ امرڈایتلےہ(اجونروک)ٹیپالھپ رک ای
ہمختوکوبہجدبیمضہےکایرقبیارملگرکدہ یےہرگموجاجونررضخ(اکیاعؾیسمسقاکاچرہ)اھکاتےہافراسیکوھکںیھکرھباجیت
ںیہ وت وسرج ےک اباقمللب وہ رک التپ اپاخہن رکات ےہ اشیپب رکات ےہ افر اگجیل رکات ےہ۔ بج فہ (الہپ اھکان) مضہ وہ اجےئ رھپ دفابرہ
اھکےنآاتےہ۔ہنیعبوجوکیئامؽاےنپقحےکاطمقباحلصرکےاگاسوکربتکوہیگافروجوکیئانقحاحلصرکےوتاوکسیھبک
ربتکہنوہیگ۔ایکساثمؽ(اسصخشیکیس)ےہہکاھکےئاجےئرپ(یھبک)ریسہنوہ۔
رافی ٰ :یسیعنبامحدرصمی،ثیلنبدیعس،دیعسربقمی،ایعضنبدبعاہلل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
امؽاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 877

راوی ً :نزو بً سواز مرصیً ،بساهَّلل بً وہبً ،نزو بً حارث ،برک بً سوازہ ،یزیس بً رباح ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو بً
الٌاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ َ
َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َس َّواز ٕا ِلنٔ ِ ٔ َ
یس بِ ًَ
رک بِ ًَ َس َوا َز َة َح َّسث َ ُط أَ ٌَّ َیز ٔ َ
رص ُّی أ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أى ِ َبأىَا ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث أ ٌَّ بَ ِ َ
اؾ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّطُ َٗا َل إ ٔ َذا ُٓتٔ َح ِت ًَل َِيِ ُٜه َخزَائ ٔ ًُ
َربَا ٕح َح َّسثَ ُط ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ

الزوو ٔ أَ ُّی َٗ ِوو ٕ أَْمُتْن َٗا َل ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِو ٕ
ٖ َن ُ٘و ُل ََ ٛنا أَ َم َزىَا اهَّللُ َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ِو
َٓار َٔض َو ُّ
یً
وٌ فٔی َم َشأٛي ٔن ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َ
وٌ أَ ِو ى َ ِح َو ذَل ٔ َ
َُي ِ َر ذَل ٔ َ
ک ث ُ َّه َت ِي َلل ٔ ُ٘ َ
وٌ ث ُ َّه َتت ََباُ َُـ َ
وٌ ث ُ َّه َت َت َسابَزُ َ
اس ُس َ
ک َتت َ َيآ َُش َ
وٌ ث ُ َّه َت َت َح َ
اب َب ٌِ ٕف
وٌ َب ٌِ َـ ُض ِه ًَل َی رٔ َٗ ٔ
َٓ َت ِح ٌَلُ َ
رمعف نب وساد رصمی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،رکب نب وسادہ ،سیدی نب رابح ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج افرس افر رفؾ ےک زخاونں رپ ںیہمت حتف ےلم ےگ وت مت
وکیسنوقؾ نباجؤےگ؟(ایک وہکےگ)دبعارلنمحنبوعػ ریضاہللاعتٰیلہنعےن رعض ایکمہفیہ ںیہکےگ وجاہللافر اےکسروسؽ
ےن ںیمہ ارم رفامای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افر ھچک ہن وہک ےگ؟ اکی دفرسے ےک امؽ ںیم رتبغ رکف ےگ رھپ
اکی دفرسے ےس دسح رکف ےگ رھپ اکی دفرسے یک رطػ تشپ ریھپف ےگ رھپ اکی دفرسے ےس دینمش روھک ےگ ای ایسی یہ وکیئ
ابترفامیئرھپنیکسماہمرجفںےکاپساجؤےگ۔
رافی  :رمعف نب وساد رصمی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،رکب نب وسادہ ،سیدی نب رابح ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
امؽاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 878

راوی  :یوىص بً ًبساَلًلی برصی ،ابً وہب ،یوىص ،ابً طہاب ،رعوہ بً زبير ،مشور بً مُخمہ ،حرضت ًنزو بً
ًوٖ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔأَ ٌَّ ا ِلنٔ ِش َو َر
رص ُّی أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی ا ِلنٔ ِ ٔ
اب ًَ ًِ ُ ِ
ُخ َم َة أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
اٌ َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
يٕ بَىٔي ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ لُ َؤ ٓ ٕ
ی َوک َ َ
ٖ َوص َُو َحل ٔ ُ
بِ ًَ َم ِ َ

اٌ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ
ْحیِ ًٔ یَأتِ ٔی بٔحٔزِیَت َٔضا َوک َ َ
َو َس َّل َه أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَ ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِي َس َة بِ ًَ ا ِل َحزَّاحٔ إیٔ َی ا ِل َب ِ َ

ْحیِ ًٔ ٓ ََشنٔ ٌَ ِت
رضم ٔ ِّی َٓ َ٘س َٔو أَبُو ًُب َ ِي َس َة ب ٔ َنا ٕل ٔم ًِ ا ِل َب ِ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ص َُو َػا َلحَ أَصِ َل ا ِل َب ِ َ
ْحیِ ًٔ َوأَ َّم َز ًَل َِيض ٔ ِه ا ِل ٌَ ََل َئ بِ ًَ ا ِل َح ِ َ
ار بٔ ُ٘ ُسوو ٔ أَبٔی ًُب َ ِي َس َة ٓ ََوآ َِوا َػ ََل َة ا ِل َٔ ِحز ٔ َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َل َّنا َػلَّی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
اْلِ َ ِن َؼ ُ
َّ
رص َٖ َٓ َت ٌَز َُّؿوا َلطُ َٓت ََب َّش َه َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح ٔي َن َرآص ُِه ث ُ َّه َٗا َل أَ ُه ُّيِ ُٜه َسنٔ ٌِت ُِه أَ ٌَّ أَبَا
ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِن َ َ
َْق أَ ِخ َشي
ْحیِ ًٔ َٗالُوا أَ َج ِل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل أَ ِب ٔ ُ
ًُب َ ِي َس َة َٗس َٔو بٔظَ ِي ٕئ ٔم ًِ ا ِل َب ِ َ
ْشوا َوأَ ِّملُوا َما َي ُ ُّ
رس ُِ ٛه ٓ ََواهَّللٔ َما ا ِلٔ ِ َ
اٌ َٗ ِب َلِ ُٜه َٓت َ َيآ َُشوصَا ََ ٛنا َت َيآ َُشو َصا
السى ِ َيا ًَل َِيِ ُٜه ََ ٛنا بُ ٔش َل ِت ًَل َی َم ًِ ک َ َ
ًَل َِيِ ُٜه َو َل ٜٔىِّي أَ ِخ َشي ًَل َِيِ ُٜه أَ ٌِ تُ ِب َش َم ُّ

َٓ ُت ِضلِٔ َُٜٜه ََ ٛنا أَصِ َل َِ ٜت ُض ِه

ویسننبدبعاالیلعرصبی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،وسمرنبرخمہم،رضحترمعفنبوعػریضاہللاعتٰیلہنع
وجونباعرمنبولیےکفیلحےھتافردبرںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترشکیوہےئےھتاؿےسرفاتیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوبدیبعہنبرجاحوکرحبنیاجیھبہکزجہیفوصؽرکےکالںیئافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
الہ رحبنی ےس حلص رک ےک رضحت العء نب رضحیم وک اؿ اک اریم رقمر رفامای اھت۔ انچہچن رضحت اوبدیبعہ نب رجاح ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رحبنیےس(زجہیاک)امؽفوصؽرکےکالےئوتااصنروکاؿیکآدمیکاالطعوہیئبس(ولحمںفاےلیھب)امنزرجفںیمروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسےلم بجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزڑپھرکفاسپوہےئوت ہیولگاسےنمآےئگ۔آپ یلصاہللہیلعفآہل
فملساؿوکدھکیرکرکسماےئرھپرفامایریماایخؽےہہکمتےنانسہکاوبدیبعہرحبنیےسھچکالےئںیہ۔رعضایکیجاہںاےاہللےک
روسؽ۔ رفامای وخش وہ اجؤ افر ادیم روھک اس زیچ یک سج ےس ںیہمت وخیش وہیگ اہلل یک مسق ےھجم اہمترے قلعتم رقف ےس ھچک وخػ
فرطخںیہننکیل ےھجمہیرطخہےہہکداینمترپایسرطحداشدہرکدیاجےئسجرطحمتےسولہپںرپداشدہیکیئگرھپمتیھباسںیم
اکیدفرسےےسسبھرکرتبغرکفےسیجاوہنںےناکیدفرسےےسسبھرکداین رتبغیکوتداینںیہمتیھبالہک(ہن)رکڈاےل
ےسیجاسےناؿوکالہکرکدای۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلعرصبی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،وسمرنبرخمہم،رضحترمعفنبوعػریضاہلل

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

وعروتںاکہنتف۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
وعروتںاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 879

راوی  :بْش بً ہَلل ػواًٖ ،بسالوارث بً سٌيس ،سلامیٌ تيیمً ،نزو بً رآًٍ ،بساهَّلل بً مبارک ،سلامیٌ تيیم ،ابی
ًثناٌ ىہسی ،حرضت اسامہ بً زیس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٖ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
یم ح و َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا
ث بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ الت َّ ِي ٔ ِّ
ْش بِ ًُ ص ََٔل ٕل الؼَّ َّو ُ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
اٌ ال َّي ِضس ِّٔی ًَ ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ الت َّ ِي ٔ ِّ
یم ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِث َن َ
ئ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما أَ َز َُ َب ٌِسٔی ٓٔت ِ َي ّة أَ َ َّ
رض ًَل َی ال ِّز َجا ٔل ٔم ًِ ال ِّي َشا ٔ

رشب نب الہؽ وصاػ ،دبعاولارث نب دیعس ،امیلسؿ یمیت ،رمعف نب راعف ،دبعاہلل نب کرارک ،امیلسؿ یمیت ،ایب امثعؿ دہنی ،رضحت
ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اےنپ دعب رمدفں ےک ےئل وعروتں
ےسزایدہرضرراسںہنتفوکیئںیہنوھچڑراہ۔
رافی  :رشبنبالہؽوصاػ،دبعاولارث نبدیعس،امیلسؿیمیت،رمعف نبراعف،دبعاہلل نبکرارک ،امیلسؿ یمیت ،ایبامثعؿدہنی،
رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وعروتںاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 880

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،خارجہ بً مؼٌب ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،حرضت ابوسٌيس
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َخارٔ َج َة بِ ًٔ ُم ِؼ ٌَبٕ ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ ًٔ َي َشارٕ ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ َػ َبا ٕح إ ٔ ََّل َو َم َلک َا ٌٔ یُ َيازٔیَا ٌٔ َویِ ْل ل ٔرلِّ َجا ٔل
ئ ٔم ًِ ال ِّز َجا ٔل
ئ َو َویِ ْل لٔل ِّي َشا ٔ
ٔم ًِ ال ِّي َشا ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اخرہجنببعصم،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای رہ حبص دف رفےتش اکپرےت ںیہ وعرںیت رمدفں ےئلیکالہتک فربابدی ںیہ وعرںیت
رمدفںےکےئلالہتکفربابدیںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اخرہجنببعصم،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وعروتںاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 881

موسي ليثي ،حناز بً زیسً ،لی بً زیس بً جسًاٌ ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :نزاٌ بً ٰ

وسي َّ
رض َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس أَ ٌَّ
الل ِيثٔ ُّي َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َزیِ ٔس بِ ًٔ ُج ِس ًَ َ
َح َّسثَ َيا ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ

اِظ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َاو َخ ٔلي ّبا َٓک َ َ
اٌ ٓ ٔ َامی َٗا َل إ ٔ ٌَّ ُّ
رض ْة حُل َِو ْة َوإ ٔ ٌَّ اهَّللَ ُم ِش َت ِدل ٔ ُِٔ ُٜه ٓ َٔيضا َٓ َي ٔ ْ
السى ِ َيا َخ ٔ َ
وٌ أَ ََل ٓ َّ
السى ِ َيا َو َّات ُ٘وا ال ِّي َشا َئ
ٕ َت ٌِ َنلُ َ
َات ُ٘وا ُّ
َِ ٛي َ
رمعاؿنبومٰیسیثیل،امحدنبزدی،یلعنبزدینبدجاعؿ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخےکےئلڑھکےوہےئافرہبطخںیمہییھب رفامایداینرسزبسفریشںیےہافراہللاعتیلںیہمتداینںیماحمک
انبےنفاےلںیہرھپ ںیھکےگہکمتےسیکلمعرکےتوہ ررےسونسداینےسےتچبرانہافروعروتںےسےتچبرانہ۔
رافی  :رمعاؿنبومٰیسیثیل،امحدنبزدی،یلعنبزدینبدجاعؿ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وعروتںاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 882

موسي بً ًبيسہ ،زاؤز بً مسرک ،رعوہ بً زبير ،او
موسيٰ ،
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنسً ،بيساهَّلل بً ٰ
النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

وسي بِ ًٔ ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وسي ًَ ًِ ُم َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم َ
رع َو َة بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت بَ ِي َي َنا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َجال ٔ ْص فٔی ا ِل َن ِشحٔ ٔس إٔذِ َز َخل َِت
ُم ِسرٔ ٕک ًَ ًِ ُ ِ
اض اى ِ َض ِوا ن َٔشائَِ ُٜه ًَ ًِ لُ ِب ٔص
ا ِم َزأَ ْة ٔم ًِ ُمزَیِ َي َة َت ِز ُٓ ُ
ل فٔی زٔی َي ٕة ل ََضا فٔی ا ِل َن ِشحٔسٔ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
َّ
رسائ ٔي َل ل َِه یُل ٌَِيُوا َحًَّي لَب ٔ َص ن َٔشا ُؤص ُِه الزِّی َي َة َو َت َب ِدت َ ِر ٌَ فٔی ا ِل َن َشا ٔجسٔ
الزِّی َي ٔة َوالت َب ِدتُر ٔفٔی ا ِل َن ِشح ٔ ٔس َٓإ ٔ ٌَّ بَىٔي إ ٔ ِ َ

اوبرکبنبایب ہبیش،یلع نبدمحم،دیبعاہلل نبومیس،ومٰیسنبدیبعہ،داؤدنبدمرک،رعفہ نبزریب،اؾاوملنینمدیسہ اعہشئریضاہلل

اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس دجسم ںیم رشتفی رفام ےھتہک ہلیبق زمہین یک اکی وعرت دجسم
ںیمانبؤاھگنسر رکےکدالخوہیئوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےولوگاینپوعروتںوکانبؤاھگنسررکےنےسافردجسمںیمانز
فرخنہےسےنلچےسعنمرکفویکہکنینبارسالیئرپتنعلںیہنآیئاتآہکناؿیکوعرںیتزبیفزتنیاکابلسنہپرکدجسمفںںیمانز
رخنفںےسآےنںیگل۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،دیبعاہلل نب ومٰیس ،ومٰیس نبدیبعہ،داؤد نب دمرک ،رعفہ نب زریب ،اؾ اوملنینمدیسہ اعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وعروتںاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 883

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہً ،اػه ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ َم ِوی َی أَبٔی ُرص ِٕه َوا ِس ُنطُ ًُب َ ِي ْس أَ ٌَّ أَبَا ص َُزیِ َز َة لَق ٔ َی ا ِم َزأَ ّة
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یً َٗال َِت ا ِل َن ِشحٔ َس َٗا َل َو َل ُط َت َل َّي ِبتٔ َٗال َِت َن ٌَ ِه َٗا َل َٓإٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت
ُم َت َلي َِّب ّة تُزٔی ُس ا ِل َن ِشحٔ َس َٓ َ٘ا َل یَا أَ َم َة ا ِل َحبَّارٔ أَیِ ًَ تُزٔی ٔس َ
َ َج ِت إیٔ َی ا ِل َن ِشحٔسٔ ل َِه ُت ِ٘ َب ِل ل ََضا َػ ََل ْة َحًَّي َت ِِ َت ٔش َل
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل أَ ُّی َنا ا ِم َزأَة ٕ َت َل َّي َب ِت ث ُ َّه َ َ
اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اعمص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےکاسےنماکیوعرتآیئوجوخوبشاگلرکدجسماجریہ
؟یھ رفامےنےگل اے اہلل ابجریک دنبی اہکں اجریہ وہ؟ ےنہک یگل دجسم۔ رفامایدجسم(ںیم اجےن) ےک ےئل یہ وخوبش اگلیئ۔ ےنہک یگل یج
اہں۔ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک وج وعرت یھب وخوبش اگل رک دجسم یک رطػ ےلکن ایکس وکیئ
امنزیھبوبقؽہنوہیگاہیںکتہکاھنےئ(افروخوبشوکزالئرکے)۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اعمص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وعروتںاکہنتف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 884

راوی  :محنس بً رمح ،ليث بً سٌس ،ابً ہازً ،بساهَّلل بً زیيار ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ا ِل َضاز ٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ زٔی َيارٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ َر ُسو ٔل
ئ َت َؼ َّسٗ ًَِ َوأَ ِٛث ٔ ِر ٌَ ٔم ًِ ٔاَل ِستٔ َِِٔارٔ َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت ًَُّٜأَ ِٛث َ َر أَصِ ٔل ال َّيارٔ
ْش ال ِّي َشا ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَىَّطُ َٗا َل َیا َم ٌِ َ َ
َٓ َ٘ال َِت ا ِم َزأَ ْة ٔم ِي ُضًَّ َجزِ َل ْة َو َما َل َيا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ِٛث َ َر أَصِ ٔل ال َّيارٔ َٗا َل تُِٜثٔرِ ٌَ َّ
رف ٌَ ا ِل ٌَ ٔظي َر َما َرأَیِ ُت ٔم ًِ
الل ٌِ ًَ َو َتِ ُ ِٜ
یً أَُِل ََب ل ٔ ٔذی ُل ٕٓب ٔم ِيَٗ ًَُّٜال َِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َما نُ ِ٘ َؼا ٌُ ا ِل ٌَ ِ٘ ٔل َو ِّ
ت ًَ ِ٘ ٕل َوز ٔ ٕ
ىَاٗ ٔ َؼا ٔ
یً َٗا َل أَ َّما نُ ِ٘ َؼا ٌٔ ا ِل ٌَ ِ٘ ٔل
الس ٔ
َٓظَ َضا َزةُ ا ِم َزأَ َتي ِ ٔن َت ٌِ ٔس ُل َط َضا َز َة َر ُج ٕل ٓ ََض َذا ٔم ًِ نُ ِ٘ َؼا ٌٔ ا ِل ٌَ ِ٘ ٔل َو َت ِنُ ُٜث َّ
اٌ ٓ ََض َذا
َِط فٔی َر َم َـ َ
الل َيای ٔ َی َما ُت َؼل ِّی َو ُتٔ ٔ ُ

یً
ٔم ًِ نُ ِ٘ َؼا ٌٔ ِّ
الس ٔ

دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،انباہد،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے وعروتں یک امجتع دصہق ایک رکف افر اافغتسر یک رثکت ایک رکف ویکہکن ںیم ےن دفزویخں ںیم زایدہ
وعرںیتد ںیھکاؿںیمےساکیوعرتےنرعضایکاےاہللےکروسؽایکفہجےہہکالہدفزخںیممہوخانیتزایدہںیہ؟رفامای
متنعلنعطتہبرکیتوہافراخفدنیکانرکشی(افراندقری)رکیتوہںیمےنیسکانصقلقعافرانصقدنیفاےلوکہنداھکیہکیسک
دھجمساررپاحفیوہاجےئمت ےسسبھرک۔رعضرکےنیگل اےاہللےکروسؽلقعافردنیںیم(مہ)انصقےسیکںیہ؟رفامایلقع
ںیموتاسرطحانصقوہہکدفوعروتںیکوگایہاکیرمدےکاسمفیےہہیلقعںیمانصقوہےنویکہجےسےہافردنچ(دؿافر)
راںیتامنزںیہنڑپھںیتکسراضمؿےکرفزےںیہنرھکںیتکسہیدنیںیمانصقوہانےہ۔

رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،انباہد،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 885

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،مٌاویہ بً ہظاو ،ہظاو بً سٌسً ،نز بً ًثناًٌ ،اػه بً ًثناٌ ،رعوہ ،او النوميين
سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

اػ ٔه بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ
اٌ ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم ٌَاو ٔ َی ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًُ ِث َن َ
رع َو َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ُمزُوا بٔا ِل َن ٌِزُ ٔ
رک
وٖ َواى ِ َض ِوا ًَ ًِ ا ِل ُن ِي َ ٔ
ًُ ِث َن َ
اٌ ًَ ًِ ُ ِ

اب َلِ ُٜه
َٗ ِب َل أَ ٌِ َت ِس ًُوا ٓ َََل ي ُِش َت َح َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اعمفہی نب اشہؾ ،اشہؾ نب دعس،رمع نب امثعؿ ،اعمص نبامثعؿ ،رعفہ ،اؾ اوملنینمدیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیلاہنع
رفامیتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسہکارمابرعملفػافر یہنعارکنملرکےتروہلبقازںیہکمت
داعںیئاموگنافراہمتریداعںیئوبقؽہنوہں(ارمابرعملفػافر یہنعارکنملرتکرکےنویکہجےس)۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش  ،اعمفہی نب اشہؾ ،اشہؾ نب دعس ،رمع نب امثعؿ ،اعمص نب امثعؿ ،رعفہ ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 886

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابواسامہ اسنٌيل بً ابی خالس ،حرضت ٗيص بً ابی حازو

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َوأَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ أَبٔی َحازٔو ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

یً آ َميُوا ًَل َِيِ ُٜه
ْقؤ ٌَُ صَ ٔذظ ٔ ا ِْیَ َة یَا أَ ُّی َضا َّال ٔذ َ
َٗا َل َٗ َاو أَبُو بَ ِرکٕ َٓ َحنٔ َس اهَّللَ َوأَثِى َي ًَل َِيطٔ ث ُ َّه َٗا َل َیا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
اض إٔىَِّ ُٜه َت ِ َ
َ
رک
رض ُِ ٛه َم ًِ َؿ َّل إٔذَا اصِ َت َسیِت ُِه َوإٔىَّا َسنٔ ٌِ َيا َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ال َّي َ
أَ ِن ُٔ َشِ ُٜه ََل َي ُ ُّ
اض إٔذَا َرأ ِوا ا ِل ُن ِي َ َ
َی َٓإٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ََل ُي َِيِّرُوى َ ُط أَ ِو َط َ
ک أَ ٌِ َي ٌُ َّن ُض ِه اهَّللُ بٔ ٌٔ َ٘ابٔطٔ َٗا َل أَبُو أ ُ َسا َم َة َم َّز ّة أ ُ ِ َ

َي ُ٘و ُل

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،اوبااسہم اامسلیع نب ایب اخدل ،رضحت ،سی نب ایب احزؾ رفامےت ںیہ ہک دیسان اوبرکب ریض اہلل
ل َ ُْفُ
ن ُْ
ُکنَمْ َ َّ
آماعَ ْتُِ ْم َأ َُُِ ْم َ أل َ ُُّ
ِ َُ
ي َّ ِ
ض
اعتٰیلہنعڑھکےوہےئاہللیکدمحفانثءےکدعبرفامایاےولوگ!متہیآتیڑپےتھوہ َ أن َأ ُّ َ أ
ال َ
تاےاامیؿفاول!متاینپاجونںیکرکفرکفرمگاہوہےنفاےلیکرمگایہںیہمترضرںیہناچنہپیتکسہکبجمتوخراہراتسرپوہ
اه ْ ُ ْ
ِإ َذا ْ َ َ
افر مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس بجولگ ربایئ وک د ںیھک رھپ اےس متخ ہنرکاںیئ وتدیعب ںیہن ہک
اہللاعتیلاؿبسوک(ربفںافروکینںوک)اےنپذعابںیمالتبمرکدںی(اسداینںیم)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہمالیعمسنبایباخدل،رضحت،سینبایباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 887

راوی  :محنس بً بظارً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياًٌ ،لی بً بذینہ ،حرضت ابوًبيسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ بَ ٔذ َین َة ًَ ًِ أَبٔی ًُب َ ِي َس َة َٗا َل َٗا َل
ل یَ َزی أَ َخا ُظ ًَل َی َّ
َّ
َّ
الذى ِ ٔب َٓ َي ِي َضا ُظ ًَ ِي ُط
اٌ الزَّ ُج ُ
رسائ ٔي َل َل َّنا َو َٗ ٍَ ٓ ٔيض ٔ ِه ال َّي ِ٘ ُؽ ک َ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ بَىٔي إ ٔ ِ َ
وب َب ٌِـٔض ٔ ِه ب ٔ َب ٌِ ٕف َوىَزَ َل ٓ ٔيض ٔ ِه
وٌ أَٔٛي َل ُط َو َ ٔ
اٌ ا ِل َِ ُس ل َِه یَ ِن َي ٌِ ُط َما َرأَی ٔم ِي ُط أَ ٌِ َیَ ُٜ
َٓإٔذَا ک َ َ
َرض َب اهَّللُ ُٗلُ َ
ش َیب ُط َو َخل ٔ َيل ُط ٓ َ َ
وٌ بٔاهَّللٔ
ْقآ ٌُ َٓ َ٘ا َل لٌُ ًَٔ َّال ٔذ َ
رسائ ٔي َل ًَل َی ل ٔ َشا ٌٔ َزا ُو َز َوً َٔيسي ابِ ًٔ َم ِز َی َه َحًَّي بَ َل َّ َول َِو کَاى ُوا یُ ِؤ ٔميُ َ
یً َُ َ ٛ
رفوا ٔم ًِ بَىٔي إ ٔ ِ َ
ا ِل ُ ِ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
وٌ َٗا َل َوک َ َ
َوال َّي ٔي ِّي َو َما أُىِز ٔ َل إٔل َِيطٔ َما َّات َد ُذوص ُِه أَ ِول ٔ َيا َئ َو َلَٛ ًَّٜٔثٔي ّرا ٔم ِي ُض ِه َٓا ٔس ُ٘ َ
ِ
ُم َّت ٜٔئّا َٓ َحل ََص َو َٗا َل ََل َحًَّي َتأ ِ ُخ ُذوا ًَل َی َی َس ِی َّ
َرا َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا أَبُو
َرو ُظ ًَل َی ا ِل َح ِّ ٙأَ ِ ّ
الوالٔه َٓ َتأ ٔ ُ
َزا ُو َز أَ ِم ََل ُظ ًَل َ َّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔی ا ِل َو َّؿا ٔح ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ بَ ٔذ َین َة ًَ ًِ أَبٔی ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه بٔنٔ ِثلٔطٔ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،یلعنبذبب ہ،رضحتاوبدیبعہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ینب ارسالیئ ںیم بج وکاتیہ آیئ وت اکی رمد اےنپ اھبیئ وک التبمےئ تیصعم دھکی رک اس ےس رفاتک افر اےلگ رفز
اےکساسھتاھکاتاتیپافرلم لجرکراتہافرانگہویکہجےساسےسرتکاقلعتتہنرکات وتاہللاعتیلےناؿےکولقب وکابمہطلخرک
ے
َ
ع
ن
ِ
َ
ِ
َ
ل
ب
س
ب
خ
دای ا یہ ےک قلعتم رقآؿ رکمی ںیم ہی اراشد ےہلُع ِ َن َّ ِ
ْم َ ّ ی َ َْ َف َ ْل َک ُأيا
اِ َم َ َ
ش َ
ائ َع ل َُِا ِأؿ َدا ُف َد َف َ َ ی ْ ِ
ِ َکف َ ُرفا نِمْ َ ِث ِإ ْ َ
ال َ
لَک َ م ِْب
ے
ه
ه
َ
َ
ب
لن
ِ
ن
ُ
ُ
ّ
ّ
ض
ُ
ق
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
ُ
ِ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ج
لئَ َف َّنکًا م َ أق و َؿکترافیےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
لِلّ َفا ِ ّی َف َ أمأت َِؽ ِإل ْت ِة َ أما َُذف مأ ْف َ أ
ُ ْيم َؿ ِ أن ِ
ہیکتاگلےئوہےئےھتآپھٹیب ےئگافررفامایمتذعابےسںیہنچب ےتکاہیںکتہکاظملےکاہھتڑکپفافراےسقح(افرااصنػ)
رپوبجمرہنرکف۔دفرسیدنسےسیہیومضمؿرمفیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،یلعنبذبب ہ،رضحتاوبدیبعہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 888

موسي ،حناز بً زیسً ،لی بً زیس بً جسًاٌ ،ابی نرضہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :نزاٌ بً ٰ

رض َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی أَ ٌَّ
وسي أَى ِ َبأَىَا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َزیِسٔ بِ ًٔ َج ِس ًَ َ
َح َّسثَ َيا ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ

ض أَ ٌِ َي ُ٘و َل ب ٔ َح ٕٓ ٙإٔذَا ًَل ٔ َنطُ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ َاو َخ ٔلي ّبا َٓک َ َ
اٌ ٓ ٔ َامی َٗا َل أَ ََل ََل َی ِن َي ًٌََّ َر ُج َّل َص ِي َب ُة ال َّيا ٔ
َٗا َل ٓ ََبکَی أَبُو َسٌٔي ٕس َو َٗا َل َٗ ِس َواهَّللٔ َرأَیِ َيا أَ ِط َيا َئ َٓضٔب ِ َيا
رمعاؿنبومیس،امحدنبزدی،یلعنبزدینبدجاعؿ،ایب رضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےدرایمؿہبطخےئلیکڑھکےوہےئدفراؿہبطخہییھبرفامای ررےسونسیسکرمدوکبجفہقحےس
فافق وہ قح ےنہک ےس ولوگں یک  تبی رہزگ ام ع ہن وہین اچےئہ۔ رافی ےتہک ںیہ اس ےک دعب رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفڑپےافررفامایدخبامہےنیئکزیچںی(انقح)د ںیھکنکیلمہ تبیںیمآےئگ۔
رافی  :رمعاؿنبومٰیس،امحدنبزدی،یلعنبزدینبدجاعؿ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 889

راوی  :ابوَکیبً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابومٌاویہ ،اًنع ًنزو بً مزہ ،ابی بدتری ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َوأَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َب ِدتَر ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ

َّ
َّ
ْق أَ َح ُسىَا َنٔ َِش ُط َٗا َل یَ َزی
ْق أَ َح ُس ُِ ٛه َنٔ َِش ُط َٗالُوا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َِ ٛي َ
ٕ َی ِح ٔ ُ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل َی ِح ٔ ِ
ک أَ ٌِ َت ُ٘و َل فٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََي ُ٘و ُل
ال ث ُ َّه ََل َي ُ٘و ُل ٓ ٔيطٔ ٓ ََي ُ٘و ُل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َل ُط یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ َما َم َي ٌَ َ
أَ ِم ّزا ِهَّلِل ًَل َِيطٔ ٓ ٔيطٔ َم َ٘ ْ
ای ُِ ٛي َت أَ َح َّ ٙأَ ٌِ َت ِد َشي
ض ٓ ََي ُ٘و ُل َٓإٔیَّ َ
َخ ِظ َي ُة ال َّيا ٔ
ن
اوبرکبی ،دبعاہلل نب ریمن ،اوباعمفہی ،اشمع رمعف نب رمہ ،ایب جیری ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام ای مت ںیم ےس وکیئ یھب اینپ  ریقح ہن رکے۔ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ ںیم ےس وکیئ
اینپ  ریقح ےسیک رکاتکس ےہ ؟ رفامای اس رطح ہک وکیئ اعمہلم دےھکی اس ابرے ںیم اہلل اک مکح اےس ولعمؾ وہ رھپ ایبؿ ہن رکے وت رفز
ایقتم اہلل زعفلج رفامںیئ ےگ ںیہمت الفں اعمہلم ںیم (قح ابت) ےنہک ےس ایک ام ع وہا؟ وجاب دے اگ ولوگں اک وخػ وت اہلل رب
ازعلترفامںیئےگرصػھجمیہےسںیہمتڈراناچےئہاھت۔
ن
رافی  :اوبرکبی،دبعاہللنبریمن،اوباعمفہی،اشمعرمعفنبرمہ،ایب جیری،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 890

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،ارسائيل ،ابواسحً ،ٙبيساهَّلل بً حرضت جزیز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رسائ ٔي َل ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح ًَُ ًِ ًَ ٙب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ إ ٔ ِ َ

اب
وٌ إ ٔ ََّل ًَ َّن ُض ِه اهَّللُ بٔ ٌٔ َ٘ ٕ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ َٗ ِوو ٕي ٌُِ َن ُ
ل ٓ ٔيض ٔ ِه بٔا ِل َن ٌَاصٔي ص ُِه أَ ًَزُّ ٔم ِي ُض ِه َوأَ ِم َي ٍُ ََل يُ َِيِّرُ َ

یلعنبدمحم،فعیک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دیبعاہللنبرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای سج وقؾ ںیم یھب اہلل یک انرفاماینں یک اجںیئ ہکبج فہ وقؾ (انرفامین ےس ےنچب فاےل) اؿ انرفامونں ےس زایدہ ہبلغ افر وقت

فاےلوہںافر(وصبرتزناع)اانپاچبؤرک ےتکوہ(اےکسابفوجدیھبانرفامینوکمتخہنرکاںیئوت)اہللاعتیلاؿبسوکزساد۔اتےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ارسالیئ،اوبا،قح،دیبعاہللنبرضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 891

یحٌي بً سليهً ،بساهَّلل بً ًثناٌ بً خثيه ،ابی زبير ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :سٌيس بً سویسٰ ،

اٌ بِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َل َّنا
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ ِث َن َ
ق ا ِل َح َبظَ ٔة َٗا َل
َر َج ٌَ ِت إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُم َضا ٔج َزةُ ا ِل َب ِ ٔ
يب َما َرأَیِت ُِه بٔأ َ ِر ٔ
ْح َٗا َل أَ ََل تُ َح ِّسثُونٔی بٔأ َ ًَا ٔج ٔ
ئ
ل ًَل َی َرأِس َٔضا ٗ َُّل ّة ٔم ًِ َما ٕ
وض َمز َِّت ب ٔ َيا ًَ ُح ْوز ٔم ًِ ًَ َحائ ٔز ٔ َرصَابٔيئض ٔ ِه َت ِحنٔ ُ
ٓٔت ِ َي ْة ٔم ِي ُض ِه بَل َی یَا َر ُسو َل اهَّللٔ بَ ِي َيا ى َ ِح ًُ ُج ُل ْ
رس ِت ٗ َُّلت َُضا َٓ َل َّنا ِار َتٔ ٌََ ِت
ٓ ََنز َِّت بٔ ًَّٔي ٔم ِي ُض ِه َٓ َح ٌَ َل إ ٔ ِح َسی َی َسیِطٔ بَي ِ َن َٛتٔٔ َِي َضا ث ُ َّه َزٓ ٌََ َضا ٓ ََُخ َِّت ًَل َی ُر ِٛبَت َِي َضا َٓاى ِ ََ َ ٜ
ل
َ َ
ِرک ٔس َّي َو َج َن ٍَ اْلِ َ َّولٔي َن َو ِاْ ٔ ٔ
یً َو َتک َ َّل َن ِت اْلِ َیِسٔی َواْلِ َ ِر ُج ُ
ا ِل َت َٔ َت ِت إٔل َِيطٔ َٓ َ٘ال َِت َس ِو َٖ َت ٌِ َل ُه یَا ُ َُس ُر إٔذَا َو َؿ ٍَ اهَّللُ ال ُ ِ
ٕ أَ ِمزٔی َوأَ ِمزُ َک ً ٔ ِي َس ُظ ُ َّسا َٗا َل َي ُ٘و ُل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َػ َس َٗ ِت
ب ٔ َنا کَاى ُوا َیٔ ِٜشبُ َ
وٌ ٓ ََش ِو َٖ َت ٌِ َل ُه َِ ٛي َ
ٕ ُي َ٘ ِّس ُض اهَّللُ أ ُ َّم ّة ََل یُ ِؤ َخ ُذ ل ٔ َـٌٔئٔض ٔ ِه ٔم ًِ َطسٔی ٔسص ِٔه
َػ َس َٗ ِت َِ ٛي َ

دیعس نب وسدیٰ ،ییحی نب میلس ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،ایب زریب ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج دنمسری
اہمرجنیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسفاسپےچنہپوتآپےنرفامایمتےنہشبحںیموجبیجعابںیت د ںیھکفہںیمہںیہن
ئاتؤےگ۔ اؿ ںیم ےس دنچ ونوجاونں ےن رعض ایک رضفر اہلل ےک روسؽ! اکی رمہبت مہ ےھٹیب وہےئ ےھت ہک فاہں ےک درفوشیں یک
اکیسبایھ رسرپاپیناک اکٹااھٹےئامہرےاپسےسزگریوتاسےناانپاکیاہھتاسےکدفونںدنکوھںےکدرایمؿراھکرھپاےس
داکھدایفہونٹھگںےکلبرگیافراساک اکٹوٹٹایگبجفہایھٹوتاسیکرطػوتمہجوہرکےنہکیگلںیہمتیرقنبیملعوہاجےئاگ

اے اکمر بج اہلل اعتیل رکیس اقمئ رفامںیئ ےگ افر اف نی فآرخنی وک عمج رفامںیئ ےگ افر اہھت اپؤں اےنپ رکوتت ایبؿ رکںی ےگ اس
فتقںیہمتملعوہاگہکاہللےکاہیںریماافراہمتراایکہلصیفوہاتےہروسؽاہللےنرفامایاسسبایھےنچساہکچساہکاہللاعتیلےسیکاس
وقؾوکاپکرکںیسجںیمزمکفریکاخرطاطوتقرےسوماذخہہنایکاجےئ۔
رافی  :دیعسنبوسدیٰ،ییحینبمیلس،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،ایبزریب،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 892

راوی ٗ :اسه بً زَکیا بً زیيارً ،بسالزحنً بً مؼٌب ،محنس بً ًبازہ واسلي ،یزیس بً ہاورٌ ،ارسائيل ،محنس بً
ححازہً ،ليہ ًوفی ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیَّا بِ ًٔ زٔی َيا ٕر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُم ِؼ ٌَبٕ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ َبا َز َة ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ا ٔس ُه بِ ًُ َز َ ٔ
ل أَى ِ َبأَىَا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُج َحا َز َة ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ا ِل ٌَ ِوف ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
بِ ًُ َص ُ
رسائ ٔي ُ
ار َ
وٌ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِ َ
ل ا ِلحٔ َضاز ٔکَل ٔ َن ُة ًَ ِس ٕل ً ٔ ِي َس ُسل َِلا ٌٕ َجائ ٔز ٕ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَٓ َِـ ُ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،دبعارلنمح نب بعصم ،دمحم نب ابعدہ فایطس ،سیدی نب اہفرؿ ،ارسالیئ ،دمحم نب اجحدہ  ،ہیط وعیف ،رضحت
اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعایبؿ رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای الضف اہجد اظملابداشہ ےک
اسےنمااصنػیکابت(انہک)ےہ۔
رافی  :اقمس نب زرکای نب دانیر ،دبعارلنمح نب بعصم ،دمحم نب ابعدہ فایطس ،سیدی نب اہفرؿ ،ارسالیئ ،دمحم نب اجحدہ  ،ہیط وعیف،
رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 893

راوی  :راطس بً سٌيس رملی ،وليس بً مشله ،حناز بً سلنہ ،ابوُالب ،حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا َرا ٔط ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی َُالٔبٕ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َٗا َل
ل ٓ ََش ََ ٜت ًَ ِيطُ
رع َق ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل ً ٔ ِي َس ا ِل َح ِن َزة ٔ اْلِ ُوی َی َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ُّی ا ِلح ٔ َضاز ٔ أَٓ َِـ ُ
ََ
َٓ َل َّنا َرأَی ا ِل َحن َز َة َّ
ل َٗا َل
الثاى ٔ َي َة َسأ َ َل ُط ٓ ََشَ َٜت ًَ ِي ُط َٓ َل َّنا َرمَی َج ِن َز َة ا ِل ٌَ َ٘ َب ٔة َو َؿ ٍَ رٔ ِج َلطُ فٔی ا ِل َِ ِززٔ لٔيَرِ ََ ٛب َٗا َل أَیِ ًَ ال َّشائ ٔ ُ
ِ
أَىَا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل کَل ٔ َن ُة َح ِٕٓ ٔ ً ٙي َس ذٔی ُسل َِلا ٌٕ َجائ ٔز ٕ
رادشنبدیعسریلم،فدیلنبملسم،امحدنب ہملس،اوباغبل،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک(جحےکومعقرپ)رمجہ
افیل ےک رقبی اکی رمد یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! وکاسناہجد الضف ےہ؟ آپ
اخومشرےہبجآپےنرمجہاثہینیکریموتاسےنرھپیہیوپاھچ آپاخومشرےہبجآپےنرمجہہبقعیکریمیکوتاانپاپؤں
راکبںیمرھکرکوپاھچفہاسلئاہکںےہ؟اسےنرعضایکںیموہںاےاہللےکروسؽ۔رفامایاظملرمکحاؿےکاسےنمقحابت
انہک(الضفاہجدےہ)۔
رافی  :رادشنبدیعسریلم،فدیلنبملسم،امحدنبہملس،اوباغبل،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
کیناکؾرکفاانافرربااکؾڑھچفاان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 894

راوی  :ابوَکیب ،ابومٌاویہ ،اًنع ،اسنٌيل بً رجاء ،ابی سٌيس خسریٗ ،يص بً مشله ،كار ٚبً طہاب ،حرضت
ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسرٔ ِّی و ًَ ًِ
َکیِبٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َر َجا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
َ َد َمزِ َوا ٌُ ا ِلنٔ ِيب َ َر فٔی یَ ِوو ٔ ً ٔي ٕس ٓ ََب َسأَ بٔا ِلد ُِل َبةٔ
َٗ ِي ٔص بِ ًٔ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ كَارٔ ٔ ٚبِ ًٔ ٔط َض ٕ
اب ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل أَ ِ َ

ُخ ُد َوبَ َسأِ َت بٔا ِلد ُِل َبةٔ َٗ ِب َل
َٗ ِب َل الؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل َیا َم ِز َوا ٌُ َخا َلٔ َِت ُّ
َ ِج َت ا ِلنٔ ِيب َ َر فٔی َص َذا ا ِل َي ِوو ٔ َول َِه َی ًِ ُٜیُ ِ َ
الش َّي َة أَ ِ َ
الؼَّ ََلة ٔ َول َِه َی ًِ ُٜیُ ِب َسأ ُب ٔ َضا َٓ َ٘ا َل أَبُو َسٌٔي ٕس أَ َّما َص َذا َٓ َ٘ ِس َٗ َضي َما ًَل َِيطٔ َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل

َاس َت َلا ََ أَ ٌِ ُي َِي ِّ َر ُظ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٓ ِل ُي َِي ِّ ِر ُظ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َي ِش َت ٔل ٍِ َٓبٔل ٔ َشاىٔطٔ َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َي ِش َت ٔل ٍِ َٓب ٔ َ٘لِبٔطٔ
رکا ٓ ِ
َم ًِ َرأَی ٔم ِيِ ُٜه ُم ِي َ ّ
ٕ ِاْل ٔ َینا ٌٔ
َوذَل ٔ َ
ک أَ ِؿ ٌَ ُ

اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اامسلیع نب راجء ،ایب دیعس دخری، ،سی نب ملسم ،اطرؼ نب اہشب ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رمداؿ ےن دیع ےک رفز ربنم ولکناای (افر ہبطخ د ےن ےک ےئل دیعاگہ ںیم روھکاای) رھپ امنز ےس لبق یہ ہبطخ
رشفع رک دای وت اکی رمد ےن اہک (اے رمفاؿ مت ےن تنس ےک الخػ ایک مت ےن اس دؿ ربنم ولکناایاحالہکن (اس ےس لبق) ربنم اکنال
ںیہناجاتاھتافرامنزےسلبقیہہبطخرشفعرکدایاحالہکنامنزےسلبقہبطخںیہنوہاتاھتاسرپرضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
ےن رفامای اؿ اصبح ےن اینپ ذہم داری وپری رک دی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس مت ںیم ےس وج یھب
الخػ رشع اکؾ دےھکی افراےس اچےئہہک زفر ابزف ےس اےس اٹمدے ارگ ایکس ااطتستع ہن وہ وت زابؿ ےسرفک دے افر ارگ اس یک
یھبااطتستعہنوہوتزابؿےسرفکدےافرارگایکسیھبااطتستعہنوہوتدؽفدامغےساکؾےلافرہیاامیؿاکزمکفررتنیدرہج
ےہ۔
رافی  :اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،الیعمس نب راجء ،ایب دیعس دخری، ،سی نب ملسم ،اطرؼ نب اہشب ،رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلاکاراشداےاامیؿفاول!متاینپرکفرکف۔یکریسفت۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اہللاعتیلاکاراشداےاامیؿفاول!متاینپرکفرکف۔یکریسفت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 895

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ػسٗہ بً خالسً ،تبہ بً ابی حٜيهً ،نزو بً جاریہ ،حرضت ابواميہ طٌبانی

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَىٔي ًُت ِ َب ُة بِ ًُ أَبٔی َحٕٔ ٜيه َح َّسثَىٔي ًَ ًِ ًَ ِّنطٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َجارٔ َی َة ًَ ًِ أَبٔی
أ ُ َم َّي َة َّ
یً
ٕ َت ِؼ َي ٍُ فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْ َی ٔة َٗا َل أَیَّ ُة آ َی ٕة ُٗل ُِت َیا أَ ُّی َضا َّال ٔذ َ
الظ ٌِ َبان ٔ ِّی َٗا َل أَ َت ِي ُت أَبَا َث ٌِل ََب َة ا ِل ُدظَ ىٔ َّي َٗا َل ُٗل ُِت َِ ٛي َ
رض ُِ ٛه َم ًِ َؿ َّل إٔذَا اصِ َت َسیِت ُِه َٗا َل َسأ َ ِل َت ًَ ِي َضا َخبٔي ّرا َسأ َ ِل ُت ًَ ِي َضا َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
آ َميُوا ًَل َِيِ ُٜه أَ ِن ُٔ َشِ ُٜه ََل َي ُ ُّ
وٖ َو َت َيا َصوا ًَ ًِ ا ِلن ِي َ ٔ َّ
َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل بَ ِل ائ ِ َتنٔزُوا بٔا ِل َن ٌِزُ ٔ
اب
ِ
رک َحًي إٔذَا َرأَیِ َت ُط ًّحا ُم َلا ًّا َو َص ّوی ُمت َّ َب ٌّا َوزُى ِ َيا ُم ِؤث َ َز ّة َوإ ٔ ًِ َح َ
ُ
کُلِّ ذٔی َرأِ ٕ
ک َٓإ ٔ ٌَّ ٔم ًِ َو َرائِٔ ُٜه أَیَّ َاو الؼَّ بِر ٔالؼَّ بِرُ ٓ ٔيضًَّٔ ًَل َی
ک ُخ َوي َِؼ َة َن ِٔ ٔش َ
ک بٔطٔ ٓ ٌََل َِي َ
ی ب ٔ َزأِیٔطٔ َو َرأَیِ َت أَ ِم ّزا َلَ َی َسا ٌٔ َل َ

وٌ بٔنٔ ِث ٔل ًَ َنلٔطٔ
ٔم ِث ٔل َٗ ِب ٕف ًَل َی ا ِل َح ِنز ٔلٔل ٌَِا ٔم ٔل ٓ ٔيضًَّٔ ٔم ِث ُ
ل أَ ِجز ٔ َخ ِن ٔشي َن َر ُج َّل َي ٌِ َنلُ َ

اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،ہبتعنبایبمیکح،رمعفنباجرہی،رضحتاوباہیمنابعینرفامےتںیہہکںیمرضحتاوبہبلعثینشخریض
اہللاعتٰیلہنعیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکآپاسآتیےکابرےںیمایکرفامےتںیہ۔ےنہکےگلوکؿیسآتی؟ںیمےن
َ ُ َ َّ ِ َ ُ عَل َ ْتُِ ْ َ ُْفُ َُُِ
ُ
َ
اه ْ ُْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ت اے اامیؿ فاول! مت اینپ رکف رکف رمگاہ (یک رمگایہ) اہمترے
ا
ذ
إ
ض
َ
نَم
ْ
ُک
ن
ل
أ
م
ِ آما م أ
رعض ایک َ أن أ ّ أ
ُّ ْ
ّ ِ ََْ
ي ال َ
ےئلاب ثرضرںیہنرشبہکیطمتراہراتسرپروہرفامےنےگلںیمےناسآتییکریسفتایسیذاتےسدرایتفیکوجوخبفافق
؟یھینعی یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس۔وتآپےنرفامای ہکلبمتارمابرعملفػرکےت روہافر یہ نعارکنملرکےتروہ۔اہیںکت
ہکبجد۔ںوھہکلیخبیکابتامیناجیتےہافروخاشہیکریپفییکاجیتےہافرداینوک(دنیرپ)رت حیجدیاجیتےہافررہصخشوکاینپ
راےئرپانزےہ(وخاہفہاتکبفتنساامجعاتمافرایقسدہتجمےسٹہرکیہوہ)اےسیںیممتوکیئااسیاکؾ(الخػرشع)د۔ںوھہک
اسمتخرکےنیکمتذرا یھب دقرتںیہنوت مترصػاینپ ذاتیکرکف رکفاس ےئلہک اہمترےدعبربصےکدؿآےنفاےلںیہاؿ
ںیم (حیحص دنی رپ) وبضمیط ےس اقمئ رانہ ااگنرہ وک اہھت ںیمدابےن یک لثم وہاگ اؿ اایؾ ںیم لمعرکےنفاےل وک اچپس آدویمں ےک

رباربارجےلماگوجاسیکرطحلمعرکےتوہں۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،ہبتعنبایبمیکح،رمعفنباجرہی،رضحتاوباہیمنابعین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اہللاعتیلاکاراشداےاامیؿفاول!متاینپرکفرکف۔یکریسفت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 896

یحٌي بً ًبيسالدزاعی ،ہيثه بً حنيس ،ابومٌيس حٔؽُ ،يَلٌ مٜحول ،حرضت
راوی ً :باض بً وليس زمظقی ،زیس بً ٰ
اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔيسٔ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ َی ِحٌَي بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ا ِل ُدزَاعٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َض ِي َث ُه بِ ًُ ُح َن ِي ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
الز ًَ ِيىٔ ُّي ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ٗٔي َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َمًَي ىَتِرُ ُک اْلِ َ ِم َز بٔا ِل َن ٌِزُ ٔ
وٖ
ُم ٌَ ِي ٕس َحٔ ُِؽ بِ ًُ ُ َِي ََل ٌَ ُّ
ک فٔی
رک َٗا َل إٔذَا هَ َض َز ٓ ٔيِ ُٜه َما هَ َض َز فٔی اْلِ ُ َم ٔه َٗ ِب َلِ ُٜه ُٗ ِل َيا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َما هَ َض َز فٔی اْلِ ُ َم ٔه َٗ ِب َل َيا َٗا َل ا ِل ُن ِل ُ
َوال َّي ِه َی ًَ ًِ ا ِل ُن ِي َ ٔ
ٔػ َِارٔ ُِ ٛه َوا ِلَٔاح ٔظَ ُة فٔی َ ٔ ٛبارٔ ُِ ٛه َوا ِل ٌٔ ِل ُه فٔی ُرذَا َلتِٔ ُٜه َٗا َل َزیِ ْس َت ِٔ ٔشيرُ َم ٌِى َي َٗ ِو ٔل ال َّي ٔي ِّي َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوا ِل ٌٔ ِل ُه فٔی
اٌ ا ِل ٌٔ ِل ُه فٔی ا ِل ُٔ َّشا ٔٚ
ُرذَا َلتِٔ ُٜه إٔذَا ک َ َ

ابعسنبفدیلدیقشم،زدی نب ٰییحی نبدیبعازخلایع ،مثیہ نبدیمح،اوبمعتذصفح،الیغؿ وحکمؽ،رضحتاسن نبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنعرفامےتںیہیسکےن رعض ایکاےاہللےکروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملس! مہارم ابرعملفػافر  یہنعارکنمل بکرتکرک ےتک
ںیہ؟رفامایبجمتںیمفہاومراظرہوہںوجمتےسیلہپاوتمںںیماظرہوہےئمہےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس مہ ےس یلہپ اوتمں ںیم ایک اومر اظرہ وہےئ۔ رفامایایٹھگ ولگ رمکحاؿ نب اجںیئ افر زعمز ولوگں ںیم قسف فوجفر آاجےئ افر ملع
ےنیمک ولگ احلص رکںیل (رافی دحثی) رضحت زدی رفام ےت ںیہ ہک ایٹھگولوگں ےک ملع احلصرکےن اک بلطم ہی ےہ ہک ےب لمع
افقسولگملعاحلصرکںی(افرےبلمعیہرںیہ)۔

رافی  :ابعس نب فدیل دیقشم ،زدی نب ٰییحی نب دیبعازخلایع ،مثیہ نبدیمح ،اوبمعتذ صفح ،الیغؿ وحکمؽ ،رضحت اسن نب امکل ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اہللاعتیلاکاراشداےاامیؿفاول!متاینپرکفرکف۔یکریسفت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 897

راوی  :محنس بً بظارً ،نزو بً ًاػه ،حناز بً سلنہً ،لی بً زیس ،حشً ،جيسب ،حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ٕه َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ُج ِي ُس ٕب ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ًَ ٔ
ٕ یُ ٔذ ُّل َنٔ َِش ُط َٗا َل
حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل یَ ِي َبغٔی لٔل ُِن ِؤ ٔم ًٔ أَ ٌِ یُ ٔذ َّل َنٔ َِش ُط َٗالُوا َو َِ ٛي َ
ئ ل ٔ َنا ََل یُ ٔلي ُ٘ ُط
َی َت ٌَز َُّق ٔم ًِ ا ِل َب ََل ٔ

دمحمنباشبر،رمعفنباعمص،امحدنبہملس،یلعنبزدی،نسح،بدنب،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ومنم ےک ےئلانمبس ںیہن ہک اےنپ آپ وک ذلیل رکے؟ مہ ےن رعض ایک اےنپ آپ وک ذلیل رکےن
ےسایکرمادےہ؟رفامایسجآزامشئوکربداتشںیہنرکاتکساسےکدرےپوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر ،رمعفنباعمص،امحدنبہملس،یلعنبزدی،نسح،بدنب،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اہللاعتیلاکاراشداےاامیؿفاول!متاینپرکفرکف۔یکریسفت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 898

یحٌي بً سٌيسً ،بساهَّلل بً ًبسالزحنً ابوكواىہ ،ىہار ًبسی ،حرضت ابوسٌيس
راوی ً :لی بً محنس ،محنس بً ٓـيلٰ ،
خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ أَبُو ك ُ َوا َل َة

َح َّسثَ َيا ى َ َض ْار ا ِل ٌَ ِبس ُّٔی أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ أَبَا َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر َّٔی َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ
رک أَ ٌِ تُ ِي َٔ
ک إٔذِ َرأَیِ َت ا ِل ُن ِي ََ
رک ُظ َٓإٔذَا ل ََّ٘ ًَ اهَّللُ ًَ ِب ّسا ُح َّح َت ُط َٗا َل یَا َر ِّب
ل ََي ِشأ َ ُل ا ِل ٌَ ِب َس یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َحًَّي َي ُ٘و َل َما َم َي ٌَ َ
ض
َر َج ِوتُ َ
ک َو َ َٔٗ ُِت ٔم ًِ ال َّيا ٔ
یلع نب دمحم ،دمحم نب لیضفٰ ،ییحی نب دیعس ،دبعاہلل نب دبعارلنمح اوبوطاہن ،نم ر دبعی ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت انس اہلل اعتیل رفز ایقتم دنبہ ےس وپںیھچ ےگ ہک بج مت ےن
الخػ رشع اکؾ داھکی وت رفاک ویکں ںیہن؟ رھپ وخد یہ اس اک وجاب نیقلت رفامںیئ ےگ وت دنبہ رعض رکے اگ اے ریمے رپفرداگر
ںیمےنآپ(ےکرمح)ےسادیمفاہتسبرکیل؟یھافرولوگں(یکاذیاءراسین)ےسےھجموخػاھت۔
رافی  :یلع نب دمحم ،دمحم نب لیضفٰ ،ییحی نب دیعس ،دبعاہلل نب دبعارلنمح اوبوطاہن ،نم ر دبعی ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زساؤںاکایبؿ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
زساؤںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 899

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،بزیس بً ًبساهَّلل بً ابی بززہ ،ابی بززہ ،حرضت ابوموسي رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ ب ُ َزیِ ٔس بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ًِ أَبٔی
َّ
َّ
ُ
َّ
َ
ک
ْقأَ َو ََ ٛذل ٔ َ
ب ُ ِز َز َة ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
وسي َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ اهَّللَ یُ ِنلٔی لٔلوالٔه َٓإٔذَا أ َخ َذ ُظ ل َِه ُي ِٔل ٔ ِت ُط ث َّه َ َ
ْقی َوه ٔ َی هَ ال ٔ َن ْة
أَ ِخ ُذ َرب َ
ِّک إٔذَا أَ َخ َذ ا ِل ُ َ

دمحم نبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،ربدینبدبعاہللنبایبربدہ،ایبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اظمل وک ڈلیھ دےتی ںیہ نکیل بج ایکس رگتف رفامےت ںیہ وت رھپ وھچڑےت
ِ
ي َ أالِمَةٌ)۔
ُال ْ ُق َری َف َ
ںیہناسےکدعبہیآتیالتفترفامیئ( َف َ َ
ي ِإ َذا َأ َ َ
ذکِلَ َأ ْ ُ
ُ َر ّ ِ َ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،ربدینبدبعاہللنبایبربدہ،ایبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زساؤںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 900

راوی  :محنوز بً خالس زمظقی ،سلامیٌ بً ًبسالزحنً ابوایوب ،ابً ابی مالکً ،لاء بً ابی رباح ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ َخال ٔ ٕس ِّ
ئ بِ ًٔ
وب ًَ ًِ ابِ ًٔ أَب ٔی َمال ٔ ٕک ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسث َ َيا ُسل ِ ََامی ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ أَبُو أَ ُّی َ
یً َخ ِن ْص إٔذَا
ْش ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َ
أَبٔی َربَا ٕح ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل أَٗ َِب َل ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا َم ٌِ َ َ
ابِ ُتلٔيت ُِه بٔضًَّٔ َوأًَُوذُ بٔاهَّللٔ أَ ٌِ تُ ِسرٔ ُٛوصًَُّ ل َِه َتوِ َض ِز ا ِلَٔاح ٔظَ ُة فٔی َٗ ِوو ٕ َٗ ُّم َحًَّي ي ٌُِلٔيُوا ب ٔ َضا إ ٔ ََّل َٓظَ ا ٓ ٔيض ٔ ِه َّ
اللاًُو ٌُ َواْلِ َ ِو َجا َُ

اٌ إ ٔ ََّل أُخ ُٔذوا ب ٔ ِّ
الشئي َن َو ٔط َّسة ٔ ا ِل َنئُوىَةٔ َو َج ِورٔ
َّالًٔي ل َِه َتَ ًِ ُٜم َـ ِت فٔی أَ ِس ََلٓ ٔض ٔ ِه َّال ٔذ َ
یً َم َـ ِوا َول َِه َی ِي ُ٘ ُؼوا ا ِلنَٔ ِٜيا َل َوا ِلنٔيزَ َ

َّ
َط ٔم ًِ َّ
َطوا َول َِه یَ ِي ُ٘ ُـوا ًَ ِض َس اهَّللٔ
الش َنا ٔ
ُّ
ئ َول َِو ََل ا ِل َب َضائ ٔ ُه ل َِه یُ ِن َ ُ
الشل َِلا ٌٔ ًَل َِيض ٔ ِه َول َِه یَ ِن َي ٌُوا َزکَا َة أَ ِم َوالٔض ٔ ِه إَٔل ُمي ٔ ٌُوا ا ِل َ٘ ِ َ
اب اهَّللٔ
َو ًَ ِض َس َر ُسولٔطٔ إ ٔ ََّل َس َّل َم اهَّللُ ًَل َِيض ٔ ِه ًَ ُس ًّوا ٔم ًِ َُي ِرٔص ِٔه َٓأ َ َخ ُذوا َب ٌِ َف َما فٔی أَیِسٔیض ٔ ِه َو َما ل َِه َت ِحِ ُٜه أَئ ٔ َّن ُت ُض ِه ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َو َی َت َديَّرُوا ٔم َّنا أَىِزَ َل اهَّللُ إ ٔ ََّل َج ٌَ َل اهَّللُ بَأ ِ َس ُض ِه بَ ِي َي ُض ِه
ومحمد نب اخدل دیقشم ،امیلسؿ نب دبعارلنمح اوباویب ،انب ایب امکل ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس امہری رطػوتمہج وہےئ افر رفامای اے امجتع اہمرجنی اپچن زیچفں ںیم بج مت
التبموہاجؤ افرںیمدخایکانپہ اماتگنوہںاس ےسہک متاؿ زیچفں ںیمالتبموہ۔ افؽہیہک سجوقؾ ںیماحفیشاالعہین وہےنےگلوت اس
ںیم اطوعؿ افر ایسی ایسی امیبرایں لیھپ اجیت ںیہ وج اؿ ےس ےلہپ ولوگں ںیم ہن ںیھت افر وج وقؾ انپ وتؽ ںیم یمک رکیت ےہ وت فہ طحق
اصمبئ افر ابداش وہں (حکراونں) ےک ملظ فمتس ںیم التبم رک دی اجیت ےہ افر بج وکیئ وقؾ اےنپ اوماؽ یک زوکة ںیہن دہ ی وت ابرش
رفک دی اجیت ےہ افر ارگ وچاپےئ ہن وہں وت اؿ رپ یھبک یھب ابرش ہن ربےس افر وج وقؾ اہلل افراس ےک روسؽ ےک دہع وک وتڑیت ےہ وت
اہلل اعتیل ریغفں وک اؿ رپ طلسم رفام د۔ات ےہ وج اس وقؾ ےس دعافت رےتھک ںیہ رھپ فہ اےکن اوماؽ نیھچ ےتیل ںیہ افر بج املسمؿ
رمکحاؿاتکباہللےکاطمقبےلصیفںیہنرکےتہکلب اہللاعتیل ےکانزؽرکدہاظنؾںیم(رمیضےکھچکااکحؾ)ا رایررکےتیلںیہ(افر
ابیقوھچڑدےتیںیہوتاہللاعتیلاسوقؾوکاخہنیگنجافر)ابیمہاالتخافتںیمالتبمرفامدےتیںیہ۔
رافی  :ومحمد نب اخدل دیقشم ،امیلسؿ نب دبعارلنمح اوباویب ،انب ایب امکل ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زساؤںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 901

ًيسي  ،مٌاویہ بً ػالح ،حاته بً رحیث ،مالک بً ابی مزیهً ،بسالزحنً بً ُيه
راوی ً :بساهَّلل بً سٌيس ،مًٌ بً ٰ

اطٌزی ،حرضت ابومالک اطٌزی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رحیِ ٕث ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َم ِز َی َه
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َم ٌِ ًُ بِ ًُ ً َٔيسي ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َحات ٔٔه بِ ًٔ ُ َ
اض
ْشبًََّ ى َ ْ
ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َُ ِي ٕه اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ََي ِ َ

ٖٔ َوا ِل ُن َِ ِّي َيا ٔ
ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي ا ِل َد ِن َز ي َُش ُّنوى َ َضا بٔ َِي ِر ٔا ِسنٔ َضا ي ٌُِزَ ُٖ ًَل َی ُر ُؤسٔض ٔ ِه بٔا ِل َن ٌَاز ٔ
ل
ٕ اهَّللُ بٔض ٔ ِه اْلِ َ ِر َق َو َی ِح ٌَ ُ
ت َی ِد ٔش ُ

ْق َز َة َوا ِل َد َياز َٔیز
ٔم ِي ُض ِه ا ِل ٔ َ

دبع اہلل نبدیعس ،نعم نب ٰیسیع ،اعمفہی نب اصحل ،احمت نب رحثی ،امکل نب ایب رممی ،دبعارلنمح نب منغ ارعشی ،رضحت اوبامکل
ے
ارعشیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاتمےکھچکولگرشابپےگافر
ااکس انؾ دبؽ رک ھچک افر رھک دںی ےگ اؿ ےک رسفں رپ ابےج اجبےئ اجںیئ ےگ افر اگےن فایل وعرںیت اگںیئ یگ اہلل اعتیل اںیہن زنیم
ںیمداسنھدںیےگافرایکنوصرںیتخسمرکےکدنبرافروسرانبدںیےگ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،نعمنبٰیسیع،اعمفہینباصحل،احمتنبرحثی،امکلنبایبرممی،دبعارلنمحنبمنغارعشی ،رضحت
اوبامکلارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زساؤںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 902

راوی  :محنس بً ػباحً ،نار بً محنس ،ليث ،ميہال ،زاذاٌ ،حرضت بزاء بً ًازب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَاز ٕٔب َٗا َل َٗا َل
َاٌ ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َيا ًَ َّنا ُر بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ ا ِلنٔ ِي َضا ٔل ًَ ًِ َزاذ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیل ٌَِيُ ُض ِه اهَّللُ َو َیل ٌَِيُ ُض ِه َّ
ق
اب اْلِ َ ِر ٔ
الَلًٔيُ َ
وٌ َٗا َل َز َو ُّ

دمحم نب ابصح ،امعر نب دمحم ،ثیل ،اہنمؽ ،زاذاؿ ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
َبلْع َ ُب
َبلْع َ ُب
ه
ه
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ْمال ّل ُ
أع َؿ۔اسآتیںیمالونعؿےسرمادزنیمےکوچاپےئںیہ۔
لِلّ َف
ْما ُ
فآہلفملسےنرفامای
رافی  :دمحمنبابصح،امعرنبدمحم،ثیل،اہنمؽ،زاذاؿ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زساؤںاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 903

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياًٌ ،بساهَّلل بً ابی جٌس ،حرضت ثوباٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َٗا َل َٗا َل
اٌ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ً َٔيسي ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ٌِ ٔس ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َیزٔی ُس فٔی ا ِل ٌُنز ٔإ ٔ ََّل ا ِلب ٔ ُّر َو ََل َیزُ ُّز ا ِل َ٘ َس َر إ ٔ ََّل ال ُّس ًَا ُئ َوإ ٔ ٌَّ ال َّز ُج َل َل ُي ِْح ُو ال ِّز ِز َ ٚب ٔ َّ
الذى ِ ٔب
َ
ِ
ي ُٔؼيبُ ُط
یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبایبدعج،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوکیئزیچرمعوکںیہنسباھیتکسوساےئیکینےکافروکیئزیچدقتریوکںیہن اؽیتکسوساےئداعےکافررمداےنپانگہویکہجےسرزؼ
ےسرحمفؾرکدایاجاتےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،دبعاہللنبایبدعج،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمرپربصرکان۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 904

راوی  :یوسٕ بً حناز ،یحٌي بً زرست ،حناز بً زیسً ،اػه ،مؼٌب بً سٌس ،حرضت سٌيس بً وٗاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اػ ٕه ًَ ًِ ُم ِؼ ٌَ ٔب بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَبٔيطٔ
ٕ بِ ًُ َح َّناز ٕا ِل َن ٌِىٔ ُّي َو َی ِحٌَي بِ ًُ ُز ُر ِس َت َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا یُو ُس ُ
ل یُب ِ َتل َی ا ِل ٌَ ِب ُس
ل َٓاْلِ َ ِم َث ُ
ض أَ َط ُّس بَ ََل ّئ َٗا َل اْلِ َىِب ٔ َيا ُئ ث ُ َّه اْلِ َ ِم َث ُ
َس ٌِ ٔس بِ ًٔ أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا َل ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ُّی ال َّيا ٔ

اٌ فٔی زٔیئطٔ رٔ َّٗ ْة ابِتُل ٔ َی ًَل َی َح َش ٔب زٔیئطٔ ٓ ََنا َیب ِ َر ُح ا ِل َب ََل ُئ
اٌ فٔی زٔیئطٔ ُػ ِل ّبا ا ِط َت َّس بَ ََل ُؤ ُظ َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
ًَل َی َح َش ٔب زٔیئطٔ َٓإ ٔ ٌِ ک َ َ
ق َو َما ًَل َِيطٔ ٔم ًِ َخ ٔلي َئ ٕة
بٔا ِل ٌَ ِبسٔ َحًَّي َیتِرُ َُ ٛط یَ ِنشٔي ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ویفس نب امحد ،ییحی نب درتس ،امحد نب زدی ،اعمص ،بعصم نب دعس ،رضحت دیعس نب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ںیم
ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ!ولوگں ںیم بس ےس زایدہ تخس تبیصم سک رپ آیت ےہ؟ رفامای اایبنء رپ رھپ وج اؿ ےک دعب الضف
افررتہبوہدرہجدبرہجدنبہیکآزامشئاےکسدنیےکاابتعرےسوہیتےہافراےکسدنیںیمیگتخپوہیگوتایکسآزامشئتخسوہیگافر
ارگاسےکدنیںیمرنیموہیگوتاسیکآزامشئیھبایسےکاابتعرےسوہیگتبیصمدنبےےسیتلٹںیہناہیںکتہکاےس ایسی
احتلںیموھچڑیتےہہکفہزنیمرپاتلچرھپاتےہافراسےکذہماکییھباطخںیہنریتہ۔
رافی  :ویفسنبامحد،ییحینبدرتس،امحدنبزدی،اعمص،بعصمنبدعس،رضحتدیعسنبفاقصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 905

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،ابً ابی ٓسیک ،ہظاو بً سٌس ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،حرضت ابوسٌيس خسری
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشارٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک َح َّسثَىٔي صٔظَ ُاو بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َزیِسٔ بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ

رح ُظ بَي ِ َن
ک ٓ ََو َؿ ٌِ ُت َیسٔی ًَل َِيطٔ ٓ ََو َج ِس ُت َ َّ
ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َز َخل ُِت ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو یُو ًَ ُ
َی َس َّی ٓ َِو َ ٚال ِّل َح ٔ
َّٕ َل َيا اْلِ َ ِجزُ ُٗل ُِت َیا
ک َٗا َل إٔىَّا ََ ٛذل ٔ َ
اٖ َٓ ُ٘ل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َما أَ َط َّسصَا ًَل َِي َ
َّٕ َل َيا ا ِل َب ََل ُئ َوي َُـٌ ُ
ک ي َُـٌ ُ

اٌ أَ َح ُسص ُِه َليُب ِ َتل َی
وٌ إ ٔ ٌِ ک َ َ
ض أَ َط ُّس بَ ََل ّئ َٗا َل اْلِ َىِب ٔ َيا ُئ ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ث ُ َّه َم ًِ َٗا َل ث ُ َّه الؼَّ ال ٔ ُح َ
َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ُّی ال َّيا ٔ
ئ
رف ُح أَ َح ُس ُِ ٛه بٔال َّز َخا ٔ
رف ُح بٔا ِل َب ََل ٔ
بٔا ِلٔ ِ ٔ
َْق َحًَّي َما َیحٔ ُس أَ َح ُسص ُِه إ ٔ ََّل ا ِل ٌَ َبائ َ َة یُ َحو َِّیضا َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
ئ ََ ٛنا َي ِ َ
اٌ أَ َح ُسص ُِه ل ََي ِ َ
دبعارلنمحنباربامیہ،انبایبدفکی،اشہؾنبدعس،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہا۔آپ وک دشدی اخبر وہ راہ اھت ںیم ےن اانپ اہھت آپ رپ راھک وت اچدر ےک
افرپیھب(اخبریک)رحارتوسحمسوہریہ؟یھںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽآپوکا اندشدیاخبرےہ۔رفامایامہرےاسھت
ااسییہوہاتےہآزامشئیھبدینگوہیتےہافروثابیھبدانگاتلمےہںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽولوگںںیمبسےسزایدہ
تخسآزامشئنکرپوہیتےہ؟رفامایاایبنءرکاؾرپ۔ںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!اےکندعب؟رفامایاؿےکدعبکینولوگںرپ
ضعبکینولوگںرپرقفیکایسیآزامشئآیتےہہکافڑےھوہےئلبمکےکالعفہاےکناپسھچکیھبںیہنوہاتافرکینولگآزامشئ
ےساےسیوخشوہےتںیہےسیجمتولگفتعسافررفایخ۔
رافی  :دبعارلنمح نب اربامیہ ،انب ایب دفکی ،اشہؾ نب دعس ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 906

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،وٛيٍ ،اًنع ،ط٘ي ،ٙحرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٛأنَِّی أَى ِ ُوزُ إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ

رضبَ ُط َٗ ِو ُم ُط َوص َُو یَ ِن َش ُح َّ
ِرف ل ٔ َ٘ ِومٔی
َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو یَ ِحکٔی ىَب ٔ ًّيا ٔم ًِ اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
الس َو ًَ ًِ َو ِجض ٔطٔ َو َي ُ٘و ُل َر ِّب اُ ٔ ِ
ئ ََ

وٌ
َٓإٔى َّ ُض ِه ََل َي ٌِل َُن َ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمد ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکوگایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس اسفتق ریمی اگنوہں ےکاسےنم ںیہہک آپ اکی یبن یک احتل ئات رےہ ںیہ ہک ایکن وقؾ ےن اوکن امرا فہ اےنپ ہرہے ےس
وخؿوپےتھچناجےتافرےتہکاجےتاےریمےرپفرداگرریمیوقؾیکششخبرفامدےئجیویکہکنفہاجیتنںیہن۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 907

یحٌي  ،یوىص بً ًبساَلًلیً ،بساهَّلل بً وہب ،یوىص بً یزیس ،ابً طہاب ،ابی سلنہ بً ًبسالزحنً بً
راوی  :رحملہ بً ٰ
ًوٖ ،سٌيس بً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب
یس ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
رح َم َل ُة بِ ًُ یَ ِحٌَي َویُوى ُ ُص بِ ًُ ًَ ِبسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوى ُُص بِ ًُ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َ ِ

ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ َو َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ى َ ِح ًُ أَ َح ُّ ٙب ٔ َّ
ٕ تُ ِحٌٔي ا ِل َن ِوتَی َٗا َل أَ َول َِه تُ ِؤ ٔم ًِ َٗا َل بَل َی َو َل ًِٔ ٜل ٔ َي ِل َنئًَّٔ َٗ ِل ٔيي
الظ ِّک ٔم ًِ إٔبِ َزاص َٔيه إٔذِ َٗا َل َر ِّب أَرٔنٔی َِ ٛي َ
ٕ َْلَ َج ِب ُت َّ
اٌ یَأِؤی إیٔ َی ُر َِ ًٕ ٛطسٔی ٕس َول َِو لَب ٔ ِث ُت فٔی ِّ
الساعٔ َی
َویَ ِز َح ُه اهَّللُ لُوكّا َل َ٘ ِس ک َ َ
الش ِح ًٔ كُو َل َما لَب ٔ َث یُو ُس ُ
رحہلم نب ٰییحی  ،ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،ایب ہملس نب دبعارلنمح نب وعػ ،دیعس نب
بیسم،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمہرضحت اربامیہےسزایدہ
کشےکادقارںیہبج(نکیل)بج(ںیمہکشںیہنوہاوتاؿوکےسیکوہاتکسےہاہتبل)اوہنںےن(نیعانیقیلاحلصرکےنےک
ےئل) رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ےھجم داھک دےئجی ہک آپ رمدفں وک سک رطح زدنہ رفامےت ںیہ رفامای ایک ںیہمت نیقی ںیہن؟
رعضایکویکںںیہن(نیقیوتےہ)نکیلاانپدؽنئمطمرکاناچاتہوہںافراہللاعتیلرضحتولطرپرمحرفامےئہکفہزفرآفرامحہ ییک
التشںیمےھتافرارگںیما انرعہصدیقزگاراتانتجرضحتویفسرےہوتںیمالبےنفاےلیکابتامؿاتیل۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،ویسن نبدبعاالیلع،دبعاہللنب فبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،ایبہملس نبدبعارلنمح نبوعػ،دیعس
نببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 908

راوی  :نرص بً ًلی جہـیم ،محنس بً مثىيً ،بسالوہاب ،حنيس ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ْس ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َل َّنا
یم َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َو َّص ٔ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
رس ِت َربَاً َٔي ُة َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو ُط َّخ َٓ َح ٌَ َل َّ
ل ًَل َی َو ِجضٔطٔ َو َج ٌَ َل یَ ِن َش ُح
الس ُو َي ٔشي ُ
کَ َ
اٌ َی ِو ُو أ ُ ُح ٕس َُ ٔ ٛ
ٕ ُي ِٔل ٔحُ َٗ ِو ْو َخ َـبُوا َو ِج َط ىَبٔيِّض ٔ ِه ب ٔ َّ
َّ
َک
السو ٔ َوص َُو َی ِسًُوص ُِه إیٔ َی اهَّللٔ َٓأَىِزَ َل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل ل َِي َص ل َ
الس َو ًَ ًِ َو ِجضٔطٔ َو َي ُ٘و ُل َِ ٛي َ

ٔم ًِ اْلِ َ ِمز ٔ َط ِي ْئ
چہض
رصن نب یلع می ،دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک گنج ادح ےک رفز روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساکددناؿکرارکدیہشوہاافررسںیمزمخوہاسجےسوخؿآپےکہرہہاونررپےنہباگلوتآپاےنپہرہہےسوخؿ
وپےتھچناجےتافررفامےتاجےتہکفہوقؾےسیکاکایمبوہیتکس ےہسجےناےنپ یبنےکہرہہ وکوخؿےسرنیگنایکاحالہکنیبناوکناہلل
َ ے
م ٌْ
یکرطػالبراہاھتاسرپاہللاعتیلےنہیآتیانزؽرفامیئ َ ْ َ
ش(رتہمج)آپوکھچکا رایرںیہن۔
َلنِمْ َْ أ
ال ْ ِ
َل َ َ
چہض
رافی  :رصننبیلع می،دمحمنبینثم،دبعاولاہب،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 909

راوی  :محنس بً َریٕ ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل ًَل َِيطٔ َّ
َر ٕ
الش ََلو
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ٔ
اٌ ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َجا َئ ٔجبِرٔی ُ
یٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
یً َٗ ِس ُخ ِّـ َب ب ٔ ِّ
رضبَ ُط َب ٌِ ُف أَصِ ٔل َم ََّ ٜة َٓ َ٘ا َل
الس َما ٔ
ذ َ
َات َی ِوو ٕ إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َجال ٔ ْص َحز ٔ ْ
ئ َٗ ِس َ َ
ئ ا ِل َوازٔی َٗا َل ا ِز َُ
ک آ َی ّة َٗا َل َن ٌَ ِه أَرٔنٔی َٓ َيوَ َز إیٔ َی َط َح َزة ٕ ٔم ًِ َو َرا ٔ
َک َٗا َل ٓ ٌََ َل بٔی َص ُؤ ََل ٔ
ئ َوٓ ٌََلُوا َٗا َل أَتُ ٔح ُّب أَ ٌِ أُرٔیَ َ
َما ل َ
َّ
تٔل َ َّ
َ َج ٌَ ِت َحً َّي ًَا َز ِت إیٔ َی
ِک الظ َح َز َة ٓ ََس ًَا َصا َٓ َحائ َ ِت َت ِنشٔي َحًي َٗا َم ِت بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َٗا َل ُٗ ِل ل ََضا َٓ ِلتَرِ ٔج ٍِ َٓ َ٘ا َل ل ََضا َ َ
َمکَاى ٔ َضا َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َح ِش ٔيي
دمحم نب رطفی اوباعمفہی ،اشمع ،ایب ایفس ؿ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رفز رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئآپزمغدہےھٹیبےھتوخؿےسرنیگنےھتالہہکمےنآپوکامرااھت(ہی
ہکماکفاہعقےہ)رعضایکایکوہا؟رفامایاؿولوگںےن ریمےاسھتہیہیولسکایکرعضایکآپدنسپرکںیےگہکںیمآپوک(اہلل

یک دقرت یک) اکی اشنین داھکؤں؟ (ہی آپ اک دؽ الہبےن ےئلیک افر یلست دالےن ےک ےئل وہا) رفامای یج اہں رضحت ربجالیئ ہیلع
االسلؾےنفادیےسدفرسیرطػاکیدرتخیکرطػداھکیوتاہکاسدرتخوکالبےیئ آپےناسدرتخوک البایفہاتلچوہاآای
افرآپےکاسےنمڑھکاوہایگرضحتربجالیئہیلعاالسلؾےنرعضایکاسےسےئہکہکفاسپوہاجےئآپےناسےساہکفہولٹ
رکفاسپاینپہگجالچگایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمےےئل(ہیاشنین)اکیفےہ۔
رافی  :دمحمنبرطفیاوباعمفہی،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 910

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ط٘ي ،ٙحرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يُ ًِ ًَ ٙح َذ ِي َٔ َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
اٖ ًَ َل ِي َيا َوى َ ِح ًُ َما بَي ِ َن
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ِح ُؼوا یٔی ک ُ َّل َم ًِ َتل ََّٔ َى ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ ُٗ ِل َيا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ َت َد ُ
ِّ
الش ِّت ٔمائَةٔ إیٔ َی َّ
وٌ ل ٌََ َّلِ ُٜه أَ ٌِ تُب ِ َتلُوا َٗا َل َٓابِ ُتلٔي َيا
الش ِب ٍٔ ٔمائ َ ٔة َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔىَِّ ُٜه َلَ َت ِس ُر َ
َّ
رسا
َحًَّي َج ٌَ َل ال َّز ُج ُ
ل ٔم َّيا َما ي َُؼل ِّی إَٔل ٔ ًّ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع، ،قیق ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نج ولوگں ےن ہملک االسؾ ڑپاھ اؿ بس اکامشر رک ےک ےھجم ئاتؤ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ آپ وک
امہرےابرےںیم(دنمشےس)دخہشےہاحالہکنامہریدعتاد ھاستوسےکدرایمؿےہ(مہدنمشاکاقمہلبرک ےتکںیہ)روسؽ
اہللےن رفامایمتںیہناجےتنوہاتکسےہمترپآزامشئآےئرفامےتںیہرھپمہرپآزامشئآیئاہیںکتہکامہرےرمد یھبپھچرک
یہامنزادارکےت۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،،قیق،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 911

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس بً مشله ،سٌيس بً بظيرٗ ،تازہ ،محاہس ،ابً ًباض ،حرضت ابی بً ٌٛب رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

ض ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسث َ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َب ٔظير ٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ل َما َص ٔذظ ٔالزِّی ُح
أُب َ ِّی بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط ل َِي َل َة أ ُ ِ ٔ
رس َی بٔطٔ َو َج َس رٔی ّحا كَي َِّب ّة َٓ َ٘ا َل َیا ٔجبِرٔی ُ
َّ
ش ٔ
رسائ ٔي َل
اٌ بَ ِس ُئ ذَل ٔ َ
رض ک َ َ
اللي َِّب ُة َٗا َل َص ٔذظ ٔ رٔی ُح َٗبِر ٔا ِل َنا ٔط َلةٔ َوابِ َي ِي َضا َو َز ِو ٔج َضا َٗا َل َوک َ َ
اٌ ٔم ًِ أَ ِ َ
اٖ بَىٔي إ ٔ ِ َ
ک أَ ٌَّ ا ِل َد ٔ َ
رض َز َّو َج ُط أَبُو ُظ ا ِم َزأَ ّة ٓ ٌََ َّل َن َضا
َوک َ َ
اٌ َم َن ُّز ُظ ب ٔ َزاصٔبٕ فٔی َػ ِو َم ٌَتٔطٔ ٓ ََي َّلل ٔ ٍُ ًَل َِيطٔ الزَّاص ُٔب َٓ ُي ٌَ ِّل ُن ُط ِاْل ٔ ِس ََل َو َٓ َل َّنا بَ َل َّ ا ِل َد ٔ ُ
َی ٓ ٌََ َّل َن َضا َوأَ َخ َذ ًَل َِي َضا أَ ٌِ ََل
رض َوأَ َخ َذ ًَل َِي َضا أَ ٌِ ََل ُت ٌِل ٔ َنطُ أَ َح ّسا َوک َ َ
ْق ُب ال ِّي َشا َئ ٓ ََل َّل َ٘ َضا ث ُ َّه َز َّو َج ُط أَبُو ُظ أ ُ ِ َ
ا ِل َد ٔ ُ
اٌ ََل َي ِ َ
ْح َٓأَٗ َِب َل َر ُج ََل ٌٔ َی ِح َت ٔل َبا ٌٔ
َی َٓاى ِ َلل َََ ٙصارٔ ّبا َحًَّي أَتَی َجز ٔ َیز ّة فٔی ا ِل َب ِ ٔ
ُت ٌِل ٔ َن ُط أَ َح ّسا َٓ ََ ٜت َن ِت إ ٔ ِح َساص َُنا َوأَِٓظَ ِت ًَل َِيطٔ اْلِ ُ ِ َ
اٌ فٔی
رض َٓ٘ٔي َل َو َم ًِ َرآ ُظ َم ٌَ َ
ک َٗا َل ُٓ ََل ٌْ ٓ َُشئ ٔ َل ََٓ َٜت َه َوک َ َ
َأَ َیا ُظ ََٓ َٜت َه أَ َح ُسص َُنا َوأَ ِٓ َشي ِاْ َ ُ
َ َو َٗا َل َٗ ِس َرأَیِ ُت ا ِل َد ٔ َ
ََ
ٔ
َ ًَ ِو ٌَ إٔذِ َس َ٘ َم ا ِل ُن ِظ ُم َٓ َ٘ال َِت َتٌ َٔص
زٔیئض ٔ ِه أَ ٌَّ َم ًِ ََ ٛذ َب ُٗتٔ َل َٗا َل َٓ َتزَ َّو َد ا ِل َن ِزأَ َة ا ِلکَات َٔن َة َٓب َ ِي َي َنا ه َی َت ِن ُظ ُم ابِ َي َة ٔ ِ
َ
ٔ َِ ًَ ِو ٌُ َٓأ َ ِخب َ َر ِت أَبَا َصا َوک َ َ َ
َا َو َز ا ِل َن ِزأَ َة َو َز ِو َج َضا أَ ٌِ َی ِز ٔج ٌَا ًَ ًِ زٔیئض ٔ َنا َٓأَبَ َيا َٓ َ٘ا َل
اٌ لٔل َِن ِزأة ٔ ابِ َيا ٌٔ َو َز ِو ْد َٓأ ِر َس َل إٔل َِيض ٔ ِه َ َ

رس َی بٔال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ک إ ٔ َل ِي َيا إ ٔ ٌِ َٗ َت ِلت َ َيا أَ ٌِ َت ِح ٌَ َل َيا فٔی بَ ِي ٕت َٓٔ ٌََ َل َٓ َل َّنا أ ُ ِ ٔ
إنِّٔی َٗاتٔلَُ ُٜنا َٓ َ٘ َاَل إ ٔ ِح َشاىّا ٔم ِي َ
َو َج َس رٔی ّحا كَي َِّب ّة ٓ ََشأ َ َل ٔجبِرٔی َل َٓأ َ ِخب َ َر ُظ
اشہؾ نبامعر ،فدیل نب ملسم  ،دیعس نب ریشب ،اتقدہ ،اجمدہ ،انب ابعس ،رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک سج بش آپ وک رعماج رکاای ایگ وت اکی ومعق رپ آپ ےن دمعہ وخوبش وسحمس یک۔ وپاھچ اے
ریجالیئہیوخوبشیسیکےہ؟ےنہکےگلہیاکییھگنک رکےنفایلوعرتافراےکسدفوٹیبںافراخفدنیکربقیکوخوبشےہافراؿاکفاہعقہی
ےہہکرضخینبارسالیئےکزعمزرھگاہنےسےھتاؿےکراہتسںیماؿےکاپسآرکاںیہناالسؾیکمیلعتد۔اتبجرضخوجاؿوہےئ
وتاےکنفادل ےناکیوعرت ےسایکناشدیرکدی۔رضخ ےناس وعرتوکاالسؾ یک میلعتدیافر اس ےسدہعایل ہک یسکوکاالطع ہن
دںی (ہک رضخ ےن ےھجم االسؾ یک میلعت دی) افر رضخ وعروتں ےس رقتب (تبحص) ںیہن رکےت ےھت انچہچن اوہنں ےن اس وعرت وک
الطؼددییفادلےندفرسیوعرتےسایکناشدیرکادیرضخےناےسیھباالسؾیکمیلعتدی افراسےسیھبہیدہعایلہکیسکوک
ہنئاتےئاؿ ںیمےساکیوعرتےنوترازراھکنکیلدفرسیےنافشرکدای (رفوعؿ ےنرگاتفریاکمکحدےدای) اسےئلہیرفار
وہرکدنمسرںیماکیزجریہںیمچنہپےئگفاہںدفرمدڑکلایںاکس ےآےئاؿدفونںےنرضخوکدھکیایلاؿںیمےس یھباکیےنراز
راھکافردفرسےےنرازافشرکدایافرولوگںوکئاتدایہکںیمےنرضخوک(زجریہںیم)داھکیےہولوگںےنوپاھچوتاسےنابتک اپ
دیاحالہکنرفوعؿےکاقونؿںیموھجٹیکزسالتق؟یھارغلضاسصخشےنایسوعرتےساشدیرکیلسجےنرضخاکرازراھک
اھت( ہیوعرترفوعؿیکیٹیبےکرسںیمیھگنکایکرکیت؟یھ)اکیرمہبتہییھگنکرکریہ؟یھہکیھگنک(اسےکاہھتےسوھچٹرک)
رگیئگےباسہتخاسےکہنمےسالکنمسباہلل!رفوعؿےناؿبسوکاولاایافراخفدنویبیوکاانپدنیوھچڑےنرپوبجمرایک۔ہیہنامےنوت
اسےناہک ںیمںیہمتلتقرکدفںاگ۔اوہنںےناہکہکارگمتےنںیمہلتقیہرکانےہوتامہرےاسھتہیااسحؿرکانہکںیمہاکی
یہربق ںیمدنف رکان۔اس ےن ااسییہ ایک رعماجیک بش یبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن ایسربق یکوخوبشوسحمسرک ےکربجالیئہیلع
االسلؾےسوپاھچوتاوہنںےنبسہصقانسای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،دیعسنبریشب،اتقدہ،اجمدہ،انبابعس،رضحتایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 912

راوی  :محنس بً رمح ،ليث بً سٌس ،یزیس بً ابی حبيب ،سٌس بً سياٌ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
یس بِ ًٔ أَب ٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ٔس َيا ٌٕ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ یَز ٔ َ
ئ َوإ ٔ ٌَّ اهَّللَ إ ٔ َذا أَ َح َّب َٗ ِو ّما ابِ َت ََلص ُِه ٓ ََن ًِ َرض َٔي َٓ َل ُط
ئ َم ٍَ ً ٔوَ ٔه ا ِل َب ََل ٔ
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َٗا َل ً ٔوَ ُه ا ِل َحزَا ٔ
الش ِد ُم
الز َِّؿا َو َم ًِ َسد ٔ َم َٓ َل ُط ُّ
دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،دعسنبانسؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوثابا انیہزایدہوہاگینتجآزامشئتخسوہیگافراہللاعتیلبجیسکوقؾوکدنسپرفامےتںیہوت
اسیکآزامشئرکےتںیہوجرایضوہاسےسرایضوہاجےتافروجانراضوہاسےسانراض۔
رافی  :دمحمنبرحم،ثیلنبدعس،سیدینبایببیبح،دعسنبانسؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 913

یحٌي بً اثاب ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل
راوی ً :لی بً مينوٌ رقیً ،بسالواحس بً ػالح ،اسح ٙبً یوسٕ ،اًنعٰ ،
تٌا ٰیی ًيہ

اب
ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ َوثَّ ٕ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ الزَّق ُِّّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َواح ٔ ٔس بِ ًُ َػال ٔ ٕح َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ یُو ُس َ
اض َو َي ِؼبٔرُ ًَل َی أَذَاص ُِه أَ ًِوَ ُه أَ ِج ّزا ٔم ًِ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ َّال ٔذی یُ َدال ٔ ُم ال َّي َ
اض َو ََل َي ِؼبٔرُ ًَل َی أَذَاص ُِه
ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ َّال ٔذی ََل یُ َدال ٔ ُم ال َّي َ

یلعنبومیمؿریق،دبعاولادحنباصحل،ااحسؼنبویفس،اشمعٰ،ییحینبااثب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجومنمولوگںےسلیموجؽرےھکافراؿیکاذیاءرپربصرکےاےسزایدہوثابوہات
ےہاسومنمیکہبةسنوجولوگںےسلیموجؽہنرےھکافراؿیکاذیاءرپربصہنرکے۔
رافی  :یلعنبومیمؿریق،دبعاولادحنباصحل،ا،قحنبویفس،اشمعٰ،ییحینبااثب،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 914

راوی  :محنس بً مثىي ،محنس بً بظار ،محنس بً جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ثَ ََل ْث َم ًِ ُٔ ٓ ًَّٛيطٔ َو َج َس كَ ٌِ َه ِاْل ٔ َینا ٌٔ َو َٗا َل ب ُ ِي َس ْار َح ََل َو َة

اٌ أَ ٌِ یُ ِل َقی فٔی ال َّيارٔ
اٌ اهَّللُ َو َر ُسولُ ُط أَ َح َّب إٔل َِيطٔ ٔم َّنا س َٔواص َُنا َو َم ًِ ک َ َ
اٌ یُ ٔح ُّب ا ِل َنزِ َئ ََل یُ ٔح ُّب ُط إ ٔ ََّل ِهَّلِل َو َم ًِ ک َ َ
ِاْل ٔ َینا ٌٔ َم ًِ ک َ َ

رف َب ٌِ َس إٔذِ أَ ِن َ٘ َذ ُظ اهَّللُ ٔم ِي ُط
أَ َح َّب إٔل َِيطٔ ٔم ًِ أَ ٌِ یَ ِز ٔج ٍَ فٔی ا ِلٔ ِ ُٜ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجصخشںیمنیتوخایبںوہںاسےناامیؿاکذاہقئ(الحفت)ھکچایلوجصخشیسکےسرصػاہلل(یکراضء)
ےکےئلتبحمرےھکافرےسجاہللافراےکسروسؽےسابیقرہزیچ(افرااسنؿ)ےسسبھرک تبحموہافرےسجدفابرہرفکا رایررکےنےس
آگںیمرگانزایدہدنسپوہدعبازںیہکاہللےناےسرفکےساجنتدی۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
تبیصمرپربصرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 915

راوی  :حشين بً حشً مزوذی ،ابً ابی ًسی ،ابزاہيه بً سٌيس جوہزیً ،بسالوہاب بً ًلاء ،راطس ابومحنس حنانی،
طہز بً حوطب ،او زرزاء ،حرضت ابوالسرزاء

َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َح َّسث َ َيا ابِ ًُ أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ح و َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
ئ ًَ ًِ أَبٔی َّ
اب بِ ًُ ًَ َلا ٕئ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َرا ٔط ْس أَبُو ُم َح َّن ٕس ا ِل ٔح َّنانٔی ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ أ ُ ِّو َّ
ئ َٗا َل
الس ِر َزا ٔ
الس ِر َزا ٔ
ا ِل َوصَّ ٔ
ُّ
رحٗ َِت َو ََل َتتِرُ ِک َػ ََل ّة َمِٜتُوبَ ّة ُم َت ٌَ ِّن ّسا
أَ ِو َػانٔی َخلٔيلٔی َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌِ ََل ُت ِ ٔ
ْش ِک بٔاهَّللٔ َط ِيئّا َوإ ٔ ٌِ ُٗ ِّل ٌِ َت َو ُ ِّ
ٓ ََن ًِ َت َز ََ ٛضا ُم َت ٌَ ِّن ّسا َٓ َ٘ ِس بَزٔئ َ ِت ٔم ِي ُط ِّ
شٕ
ْش ِب ا ِل َد ِن َز َٓإٔى َّ َضا ٔم ِٔ َتا ُح کُلِّ َ ٓ
الذ َّم ُة َو ََل َت ِ َ
نیسح نب نسح رمفذی ،انب ایب دعی ،اربامیہ نب دیعس وجرہی ،دبعاولاہب نباطعء ،رادش اوبدمحم امحین ،رہش نب وحبش ،اؾدرداء،
رضحتاوبادل رداءرفامےتںیہہکریمےوبحمبیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمفتیص رفامیئہکاہللےکاسھت یسکوکرشکی تم
ے
ن
رہھٹاان ارگہچ اہمترے ڑکٹے ڑکٹے رک دی اجںیئ افر مہن ذنر آشت رک دای اجےئ افر رفض امنز اجؿ وبھج رک تم رتک رکان
ویکہکن وج دمعاً رفض امنز رتک رک دے وت اہلل اعتیل اک ذہم اس ےس ربی ےہ(اب فہ اہلل یک انپہ ںیم ںیہن) افر رشاب تم انیپ ویکہکن
رشابونیشرہرش(ربایئ)یکیجنکےہ۔
رافی  :نیسحنبنسحرمفذی،انبایبدعی،اربامیہنبدیعسوجرہی،دبعاولاہبنباطعء،رادشاوبدمحمامحین،رہشنبوحبش،اؾ
درداء،رضحتاوبادلرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زامہنیکیتخس۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زامہنیکیتخس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 916

راوی ُ :ياث بً جٌرف رحيي ،وليس بً مشله ،ابً جابز ،ابوًبسربہ ،حرضت مٌاویہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُٔ َي ُ
رف الزَّ َح ٔي ُّي أَى ِ َبأَىَا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ َجابٔز ٕ َي ُ٘و ُل َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا ًَ ِب ٔس َربِّطٔ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت
اث بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
السى ِ َيا إ ٔ ََّل بَ ََلئْ َوٓٔت ِ َي ْة
ُم ٌَاو ٔ َی َة َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ل َِه َی ِب َٔ ٙم ًِ ُّ
ایغث نبرفعج ریبح ،فدیل نب ملسم ،انب اجرب ،اوبدبعرہب ،رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتانسداینںیمتبیصمافرآزامشئےکالعفہھچکابیقںیہنراہ۔
رافی  :ایغثنبرفعجریبح،فدیلنبملسم،انباجرب،اوبدبعرہب،رضحتاعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زامہنیکیتخس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 917

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروًٌ ،بسالنلک بً ٗسامہ جنهی ،اسح ٙبً ابی َات ،م٘بری ،حرضت ابوہزیزہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رفا ٔ
ت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
وٌ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ٗ َُسا َم َة ا ِل ُح َنه ٔ ُّی ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ أَبٔی ا ِل ُ َ
ات ي َُؼ َّس َُٔ ٓ ٚيضا
ات َخ َّسا ًَ ُ
ض َس َي َو ْ
ًَ ًِ ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس َيأتِ ٔی ًَل َی ال َّيا ٔ

َّ
الز َویِب ٔ َـ ُة
الز َویِب ٔ َـ ُة ٗٔي َل َو َما ُّ
ا ِلکَاذ ٔ ُب َویُ َٜذ ُب ٓ َٔيضا الؼَّ از ٔ َُ ٚویُ ِؤ َت َن ًُ ٓ َٔيضا ا ِل َدائ ًُٔ َویُ َد َّو ٌُ ٓ َٔيضا اْلِ َ ٔمي ُن َو َی ِي ٔل َُٔ ٓ ٙيضا ُّ

ل ال َّتآ ٔ ُط فٔی أَ ِمز ٔا ِل ٌَا َّمةٔ
َٗا َل ال َّز ُج ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،دبعاکلمل نب دقاہم یحمج ،ااحسؼ نب ایب رفات ،ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای یرقنبی ولوگں رپ دوھےک افر رفبی ےک دنچ اسؽ آںیئ ےگ ہک اؿ ںیم
وھجےٹوکاچسافر ےچوک وھج ا،اخنئوکاامتندارافراامتنداروکاخنئاھجمساجےئاگافراسزامہنںیماومراعہمےکابرےںیمہنیمک
افرریقحآدیمابتتیچرکےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایب ہبیش ،سیدینباہرفؿ،دبعاکلملنب دقاہمیحمج،ا،قحنبایبرفات ،ربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زامہنیکیتخس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 918

راوی  :واػل بً ًبساَلًلی ،محنس بً ٓـيل  ،اسناًيل اسلیم ،ابی حازو ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َیم ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
ل بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َنٌٔي َل اْلِ َ ِسل ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا َو ٔ
اػ ُ
ل ًَل َی ا ِل َ٘بِر ٔ َٓ َي َت َنزََّْ ًَل َِيطٔ َو َي ُ٘و َل
السى ِ َيا َحًَّي یَ ُن َّز ال َّز ُج ُ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ ََل َت ِذ َص ُب ُّ
اٌ َػاح ٔٔب َص َذا ا ِل َ٘بِر ٔ َول َِي َص بٔطٔ ِّ
یً إ ٔ ََّل ا ِل َب ََل ُئ
الس ُ
َیا َل ِي َتىٔي ُِ ٛي ُت َمک َ َ

فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف ،اامسلیعایملس،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقدقرتںیمریمیاجؿےہداینمتخہنوہیگاہیںکتہکرمدربقےکاپس
ےس زگرے اگ وتاس رپ ولٹ وپٹ وہاگ افرےہک اگ اے اکشاس ربقفاےلیک ہگج ںیم وہات افر ہی دنی(وشؼ آرخت افر اامیؿ) یک

فہجےسہنوہاگہکلبدوینیاصمبئفآالؾویکہجےسوہاگ۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف،اامسلیعایملس،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زامہنیکیتخس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 919

یحٌي  ،یوىص ،زہزی ،ابی حنيس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،كلحہ بً ٰ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ك َ ِل َح ُة بِ ًُ َی ِحٌَي ًَ ًِ یُوى َُص ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی حُ َن ِي ٕس َي ٌِىٔي َم ِوی َی ُم َشآ ٍٕٔ ًَ ًِ أَبٔی
ار ُِ ٛه َو َل َي ِب َ٘ي َ َّن
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلت ُ ِي َت َ٘ ُو ٌَّ ََ ٛنا یُ ِي َت َقی ال َّت ِنزُ ٔم ًِ أََُِٔالٔطٔ َٓل َِي ِذ َصب َ َّن خ َٔي ُ
اس َت َل ٌِت ُِه
ش ُار ُِ ٛه ٓ َُنوتُوا إ ٔ ٌِ ِ
َٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،ہحلط نب ٰییحی  ،ویسن ،زرہی ،ایب دیمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای مت اھچٹن ےئل اجؤ ےگ ےسیج دمعہ وجھکر ردی وجھکر ںیم ےس اھچٹن یل اجیت ےہ ابآلرخ مت ںیم کین ولگ اھٹ اجںیئ
ےگافرربےولگابیقرہاجںیئےگارگوہےکسوتمتیھبرماجان۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،ہحلطنبٰییحی،ویسن،زرہی،ایبدیمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زامہنیکیتخس۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 920

راوی  :یوىص بً ًبساَلًلی ،محنس بً ازریص طآعی ،محنس بً خالس جيسی ،اباٌ بً ػالح ،حشً  ،حرضت اىص بً
مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص َّ
اٌ بِ ًٔ
الظآ ٔع ٔ ُّی َح َّسثَىٔي ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َيس ُّٔی ًَ ًِ أَبَ َ
َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
السى ِ َيا إ ٔ ََّل
َػال ٔ ٕح ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلَ َیزِ َزازُ اْلِ َ ِمزُ إ ٔ ََّل ٔط َّس ّة َو ََل ُّ

اض إ ٔ ََّل ُط ًّحا َو ََل َت ُ٘ ُوو َّ
ض َو ََل ا ِل َن ِضس ُّٔی إ ٔ ََّل ً َٔيسي ابِ ًُ َمزِ َی َه
شارٔ ال َّيا ٔ
إ ٔ ِزبَ ّارا َو ََل ال َّي ُ
الشا ًَ ُة إ ٔ ََّل ًَل َی ٔ َ

ویسن نب دبعاالیلع ،دمحم نب ادرسی اشیعف ،دمحم نب اخدلبدنی ،اابؿ نب اصحل،نسح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللاعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اعمہلم (داین) ںیم دشت سبیتھ یہ اجےئ یگ افر داین ںیم ادابر (االفس
االخؼ رذہلی) سباتھ یہ اجےئ اگ ولگ لیخب ےس لیخب رت وہےت اجںیئ ےگ افر ایقتم ااسنتین ےک دبرتنی ارفاد رپ اقمئ وہیگ افر
(رقبایقتمرضحتدہمیےکدعب)اکلمدہاتیایہتفصخشرصػرضحتٰیسیعنبرممیوہےگن۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع ،دمحمنبادرسی اشیعف،دمحمنباخدلبدنی،اابؿنباصحل،نسح،رضحت اسننبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

العامتایقتم
ابب  :ونتفںاکایبؿ
العامتایقتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 921

راوی  :ہياز بً رسی ،ابوہظاو رٓاعی ،محنس بً یزیس ،ابوبرک بً ًياغ ،ابوحؼين ،ابوػالح  ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل

تٌا ٰیی ًيہ

غ َح َّسثَ َيا أَبُو َح ٔؼي ٕن ًَ ًِ أَبٔی
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
الرس ِّی َوأَبُو صٔظَ او ٕ ال ِّزَٓاعٔ ُّی ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
یس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَب ُو بَ ِ ٔ
َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بُ ٌٔ ِث ُت أَىَا َو َّ
الشا ًَ ُة ََ ٛضا َتي ِ ٔن َو َج َن ٍَ بَي ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَ ِيطٔ
انہدنبرسی،اوباشہؾرافیع،دمحمنب سیدی،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجمافرایقتموکاسرطحاجیھبایگافرآپےناینپاایلگنںالمںیل۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباشہؾرافیع،دمحمنبسیدی،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العامتایقتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 922

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،سٔياٌ َ ،ات ٗزاز ،ابی كٔيل ،حرضت حذئہ بً اسيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ َُ َ ا ٕ
اللٔ َِي ٔل ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة بِ ًٔ أَسٔي ٕس َٗا َل اكَّ َل ٍَ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ت ا ِل َ٘زَّازٔ ًَ ًِ أَبٔی ُّ
َّ
َّ
ْش آ َیا ٕ
الشا ًَ َة َٓ َ٘ا َل َلَ َت ُ٘ ُوو َّ
اَک َّ
ت
الشا ًَ ُة َحًَّي َتَ ُٜ
وٌ ًَ ِ ُ
َغ َٓ ٕة َوى َ ِح ًُ ى َ َت َذ َ ُ
ًَ َل ِي َيا ال َّي ٔي ُّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٔم ًِ ُ ِ
الس َخا ٌُ َوكُلُو َُ َّ
َّ
الظ ِن ٔص ٔم ًِ َم ِِزٔب ٔ َضا
الس َّجا ُل َو ُّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،فعیک  ،ایفسؿ ،رفات زقاز ،ایب لیفط ،رضحت ذحہفی نب ادیس ریض اہلل اعتٰیلہنعایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابالاخہن ےس ںیمہ اھجاکن مہ آسپ ںیم ایقتم اک ذترکہ رک رےہ ےھت۔ اراشد رفامای بج کت دس اشناینں
اظرہہنوہںایقتماقمئہنوہیگداجؽ،دوھاںافروسرجاکرغمبےسولطع۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،ایفسؿ،رفاتزقاز،ایبلیفط،رضحتذحہفینبادیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العامتایقتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 923

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،وليس بً مشلهً ،بساهَّلل بً ًَلء ،برس بً ًبيساهَّلل  ،ابوازریص خوَلنی ،حرضت ًوٖ بً
مالک اطحعی

رس بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ َح َّسثَىٔي بُ ِ ُ

ٔیص ا ِل َد ِو ََلن ٔ ُّی َح َّسثَىٔي ًَ ِو ُٖ بِ ًُ َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َٗا َل أَ َت ِي ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو فٔی َُزِ َوة ٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِزر َ

ئ َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِز ُخ ِل َیا ًَ ِو ُٖ َٓ ُ٘ل ُِت
َتبُو َک َوص َُو فٔی خ َٔبا ٕ
ئ ا ِلد ٔ َبا ٔ
ئ ٔم ًِ أَ َزو ٕ َٓ َحل َِش ُت بٔ ٔٔ َيا ٔ
ک ث ُ َّه َٗا َل یَا ًَ ِو ُٖ ا ِحٔ َِى خ ََٔل َّل ٔس ًّتا بَي ِ َن َی َس ِی َّ
الشا ًَ ٔة إ ٔ ِح َساصًَُّ َم ِوت ٔی َٗا َل ٓ ََو َج ِن ُت ً ٔ ِي َس َصا
بٔکُل ِّی َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل بٔک ُ ِّل َ

ض ث ُ َّه َزائْ یَوِ َضزُ ٓ ٔيِ ُٜه َي ِش َت ِظض ٔ ُس اهَّللُ بٔطٔ ذ ََرارٔیَِّ ُٜه َوأَ ِن ُٔ َشِ ُٜه َویُزَكِّی
َو ِج َن ّة َطس َ
ٔیس ّة َٓ َ٘ا َل ُٗ ِل إ ٔ ِح َسی ث ُ َّه َٓ ِت ُح بَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘ ٔس ٔ
ل ٔمائ َ َة زٔی َيا ٕر ٓ ََيوَ َّل َساخ ّٔلا َوٓٔت ِ َي ْة َتُٜو ٌُ بَ ِي َيِ ُٜه ََل یَ ِب َقی بَ ِي ُت
بٔطٔ أَ ًِ َنا َلِ ُٜه ث ُ َّه َتُٜو ٌُ اْلِ َ ِم َوا ُل ٓ ٔيِ ُٜه َحًَّي ي ٌُِ َلي ال َّز ُج ُ
وٌ إٔل َِيِ ُٜه فٔی ثَ َناىٔي َن َُایَ ٕة َت ِح َت کُلِّ
ُم ِشل ٔ ٕه إ ٔ ََّل َز َخ َل ِت ُط ث ُ َّه َتُٜو ٌُ بَ ِي َيِ ُٜه َوبَي ِ َن بَىٔي اْلِ َ ِػ َ ٔ
وٌ ب ِٔ ُٜه ٓ ََي ٔشيرُ َ
رف ص ُِسى َ ْة ٓ ََي ِِس ُٔر َ
ْش أَ ِلّٔا
َُا َی ٕة اث ِ َيا ًَ َ َ

دبعارلنمحنباربامیہ،فدیل نبملسم،دبعاہللنبالعء،رسبنبدیبعاہلل،اوبادرسیوخالین،رضحتوعػنبامکلایعجشرفامےتںیہ
ہکںیمزغفہوبتکےکومہعقرپروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاآپڑمچےےکاکی ہمیںیمےھت ںیم
 ہمیےکاسےنمھٹیبایگ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارےوعػادنرآؤ۔ںیمےن(ازراہزماح)رعضایکاےاہلل
ےکروسؽںیموپراادنرآاجؤں؟(اشدی ہمیوھچ ااھت)رفامای وپرےیہآاجؤھچکدریدعبرفامایاےوعػایدروھکایقتمےسلبق ھ

ابںیت وہں یگ اکی ریمااسداین ےس اجان۔ رفامےت ںیہ ہینسرک ےھجمدشدی رجن وہا رفامایاس ےک دعب(دفرسی اشنین) تیب ادقملس اک
(املسمونں ےک اہھت) حتف وہان وسؾ اکی امیبری مت رپ اظرہ وہیگ سج یک فہج ےس ںیہمت افر اہمتری افالدفں وک اہلل اعتیل اہشدت ےس
رسرفاز رفامںیئ ےگ افر اہمترے اامعؽ وک اپک اصػ رکںی ےگ۔ اہچرؾ اہمترے اپس امؽ ف دفتل وخب وہاگیتح ہک رمد وک وس
ارشایفںدیاجںیئرھپفہانراضوہاگ۔مجنپاہمترےدرایمؿاکیہنتفوہاگوجرہرہاملسمؿےکرھگںیمدالخوہاگ۔مششمتںیمافر
رفویمں ںیمحلصوہیگ رھپرفیممتےسداغ رکںی ےگافرایسڈنھجفںےلتاینپوفج ےلرکاہمتری رطػآںیئ ےگرہ ڈنھجے ےک
ےچینابرہزہاروفیجوہںےگ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،فدیلنبملسم،دبعاہللنبالعء،رسبنبدیبعاہلل،اوبادرسیوخالین،رضحتوعػنبامکلایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العامتایقتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 924

راوی  :ہظاو بً ًنارً ،بسالٌزیز زراورزیً ،بساهَّلل بً ًبسالزحنً انؼاری ،حرضت حذئہ بً یناٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔ َّ
الس َرا َو ِرز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِن ْزو َم ِوی َی ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة بِ ًٔ ا ِل َ َامی ٌٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ُ٘ ُوو َّ
الشا ًَ ُة َحًَّي َت ِ٘ ُتلُوا إ ٔ َما َمِ ُٜه
َ
ش ُار ُِ ٛه
َو َت ِح َتل ٔ ُسوا بٔأ ِس َيآِٔ ُٜه َو َیز ٔ ُث زُى ِ َيا ُِ ٛه ٔ َ
اشہؾ نب امعر ،دبعازعلسی درافردی ،دبعاہلل نب دبعارلنمح ااصنری ،رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتماقمئہنوہیگاہیںکتہکمتاےنپاامؾ(رمکحاؿ)وکلتقرکفافراینپولتارفںےس
ابمہڑلفافراہمترےدبرتنیولگاہمتریداین(وکحتم)ےکفارثوہںےگ۔

رافی  :اشہؾنبامعر،دبعازعلسیدرافردی،دبعاہللنبدبعارلنمحااصنری،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العامتایقتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 925

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسناًيل بً ًليہ ،ابی حياٌ ،ابی زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َّاٌ ًَ ًِ أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی َحي َ
ض َٓأ َ َتا ُظ َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َمًَي َّ
الشا ًَ ُة َٓ َ٘ا َل َما ا ِل َن ِشئُو ُل ًَ ِي َضا بٔأ َ ًِل ََه
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو ّما بَار ّٔزا لٔل َّيا ٔ
ُ
ٔم ًِ َّ
شاك َٔضا َوإٔذَا کَاى َ ِت ا ِل ُحَٔاةُ ا ِل ٌُ َزاةُ ُر ُؤ َض
شاك َٔضا إٔذَا َول ََس ِت اْلِ َ َم ُة َربَّ َت َضا ٓ ََذا َک ٔم ًِ أَ ِ َ
الشائ ٔ ٔل َو َلَ ًِٔ ٜسأ ِخبٔرُ َک ًَ ًِ أَ ِ َ
شاك َٔضا فٔی َخ ِن ٕص ََل َي ٌِل َُن ُضًَّ إ ٔ ََّل اهَّللُ َٓ َت ََل
شاك َٔضا َوإٔذَا َت َلا َو َل رٔ ًَا ُئ ا ِل َِ َي ٔه فٔی ا ِلب ُ ِي َيا ٌٔ ٓ ََذ َ
ال َّيا ٔ
اک ٔم ًِ أَ ِ َ
ض ٓ ََذا َک ٔم ًِ أَ ِ َ

َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ً ٔ ِي َس ُظ ً ٔ ِل ُه َّ
الشا ًَ ٔة َویُ َيزِّ ُل ا ِل َِ ِي َث َو َي ٌِ َل ُه َما فٔی اْلِ َ ِر َحاو ٔ ِاْ َی َة

اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،ایبایحؿ،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاکیرفزروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسولوگںںیمابرہرشتفیرےتھکےھتہکاکیرمدےناحرضدختموہرکرعضایکاےاہللےکروسؽایقتمبک
اقمئ وہیگ؟ رفامای سج ےس ایقتم ےک قلعتم وپاھچ ایگ ےہ اےس وپےنھچ فاےل ےس زایدہ ملع ںیہن۔ اہتبل ںیم ںیہمت ایقتم یک ھچک
العامتافراشناینںئاتد۔اتوہں بجابدنیاےنپ امکلوک ےنج (یٹیبامںےکاسھتابدنویںاک ولسکرکے) وت ہیایقتمیکاکی اشنین
ےہافربجےگنناپؤںےگنندبؿفاےل(ونگارافرسلفم)ولوگںےکرمکحاؿنباجںیئوتہییھبایقتمیکاشنینےہافربجرکبایں
رچاےن فاےل اکی دفرسے ےس سبھ ڑچھ رک امعرںیت دنلب رکےن ںیگل وت ہی یھب ایقتم یک اشنین ےہ افر ایقتم اک ملع اؿ اپچن اومر
ع ُـ
ؿا َ
ںیمےسےہنجوکاہللاعتیلےکالعفہوکیئیھبںیہناجاتناےکسدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیڑپیھ ِإ ََّ
لِلَّ ِ ْ َ
ُغل َ
ِْ
ال َب َة(رتہمج)البہبشاہللیہےکاپسےہایقتماکملع افرفیہانزؽرفاماتےہابرشافرایس
ال ْر َج ِأؾ ْٓ أ
ِال َُّاأعَ ِة َف ُ َيّ ِ ُؽالْع َْن َت َف َ ْ ُم َ أم ِف َْ أ
ُ
وک (و ک فتق) ولعمؾ ےہ وج ھچک بس رومحں ںیم ےہ (ایکس وپری لیصفت ےک وہےن فاےل ہچب یک رمع ینتک وہیگ رزؼ انتک وہاگ فہ

اعسدتدنموہاگایدبتخب)آرخکت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اامسلیعنبہیلع،ایبایحؿ،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العامتایقتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 926

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً مثىي ،محنس بً جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة َسنٔ ٌِ ُت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل أَ ََل أ ُ َح ِّسثُِ ُٜه َحسٔی ّثا َسنٔ ٌِ ُت ُط ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ یُ َح ِّسثُِ ُٜه بٔطٔ أَ َح ْس َب ٌِسٔی
شا ٔن َّ
ُْش َب ا ِل َد ِنزُ َو َی ِذصَ َب ال ِّز َجا ُل َویَ ِب َقی
الشا ًَ ٔة أَ ٌِ یُ ِز َٓ ٍَ ا ِل ٌٔ ِل ُه َو َیوِ َض َز ا ِل َح ِض ُ
َسنٔ ٌِ ُت ُط ٔم ِي ُط إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ أَ ِ َ
ل َو َئ ُِظ َو الزِّىَا َوي ِ َ
وٌ ل ٔ َد ِن ٔشي َن ا ِم َزأَ ّة َٗي ِّْه َواح ْٔس
ال ِّي َشا ُئ َحًَّي َیَ ُٜ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن (اکی رمہبت) رفامای ںیم ںیہمت
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک فہ دحثی ہن انسؤں وج ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ین (اس یک وصختیص ہی ےہ
ہک)ریمےدعبوکیئیھب ںیہمتفہ دحثیہنانسےئاگ ںیمےنآپوکہیرفامےتانسایقتمیکاشنوینںںیمےسہی یھبےہہکملعاھٹ
اجاگیئاہجتل لیھپ اجےئ یگ دباکری اعؾ وہیگ رشاب یپ اجےئ یگ رمد مک رہ اجںیئ ےگ وعرںیت زایدہ وہ اجںیئ یگ اہیں کت ہک اچپس
وعروتںاکااظتنؾاکیرمدرکےاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العامتایقتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 927

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،محنس بً ًنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ُ٘ ُوو َّ
ل ٔم ًِ
رف ُ
اض ًَل َِيطٔ َٓ ُي ِ٘ َت ُ
ات ًَ ًِ َج َب ٕل ٔم ًِ َذصَبٕ ٓ ََي ِ٘تَتٔ ُ
ل ال َّي ُ
رس ا ِل ُ َ
الشا ًَ ُة َحًي َی ِح ُ َ

ْشة ٕتٔ ِش ٌَ ْة
کُلِّ ًَ َ َ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف ،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایایقتماسفتقکتاقمئہنوہیگبجکتہکدرایےئرفاتںیمےسوسےناکاہپڑہنےلکنافرولگاسرپابمہتشک
فوخؿرکںیےگانچہچنرہدسںیمےسونامرےاجںیئےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
العامتایقتم

جلس  :جلس سوو

حسیث 928

راوی  :ابومزواٌ ًثنانیً ،بسالٌزیز بً ابی حازوًَ ،لء بً ًبسالزحنً  ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
اٌ ا ِل ٌُ ِث َنان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ

َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َت ُ٘ ُوو َّ
ٔيف ا ِل َنا ُل َو َتوِ َض َز ا ِل ٔٔت َ ُن َو َیِٜث ُ َر ا ِل َض ِز ُد َٗالُوا َو َما ا ِل َضزِ ُد یَا
الشا ًَ ُة َحًَّي َئ َ
ل ثَ ََلثّا
ل ا ِل َ٘ ِت ُ
ل ا ِل َ٘ ِت ُ
َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ا ِل َ٘ ِت ُ
اوبرمفاؿامثعین،دبعازعلسینبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتماقمئہنوہیگاہیںکتہکامؽ(زایدہوہےنویکہجےساپینیکرطح)ےنہبےگلافرےنتفاظرہوہں
افررہجزایدہوہاجےئ۔احصہبےنرعضایکاےاہللےکروسؽرہجایکےہ۔رفامایلتقلتقلتق۔نیتابررفامای۔
رافی  :اوبرمفاؿامثعین،دبعازعلسینبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿافرملعاکاھٹاجان۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رقآؿافرملعاکاھٹاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 929

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،اًنع ،ساله بً ابی جٌس ،حرضت زیاز بً لبيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ََک ال َّي ٔي ُّي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ٌِ ٔس ًَ ًِ زٔیَاز ٔبِ ًٔ َلبٔي ٕس َٗا َل ذ َ َ
ٕ َی ِذ َص ُب ا ِل ٌٔ ِل ُه َوى َ ِح ًُ َن ِْقأ ُ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َط ِيئّا َٓ َ٘ا َل ذَا َک ً ٔ ِي َس أَ َوا ٌٔ َذصَ ٔ
اب ا ِل ٌٔل ِٔه ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َِ ٛي َ
َ
ک زٔ َیازُ إ ٔ ٌِ ُِ ٛي ُت َْل َ َرا َک ٔم ًِ أَ ِٓ َ٘طٔ
ْقئُطُ أَبِ َيائ َ َيا َوي ِ ٔ
آٌ َونُ ِ ٔ
ک أ ُ ُّم َ
ُْقئ ُ ُط أَبِ َيا ُؤىَا أَبِ َيائ َ ُض ِه إیٔ َی َی ِوو ٔ ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ َٗا َل ثَک ٔ َل ِت َ
ْق َ
ا ِل ُ ِ
وٌ بٔظَ ِي ٕئ ٔم َّنا ٓ ٔيض ٔ َنا
ْقؤ ٌَُ ال َّت ِو َرا َة َو ِاْلٔىِحٔي َل ََل َي ٌِ َنلُ َ
َر ُج ٕل بٔا ِل َنسٔی َيةٔ أَ َول َِي َص صَ ٔذظ ٔا ِل َي ُضوزُ َوال َّي َؼ َاری َي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش،فعیک ،اشمع ،اسمل نب ایب دعج ،رضحت زاید نب دیبل ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک یبن ےن یسک ابت اکذرک رک
ےکرفامایہیاسفتقوہاگبجملعاھٹاجےئاگںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملسملعےسیکاھٹاجےئاگاحالہکن

مہوخدرقآؿڑپےتھںیہافراےنپوٹیبںوکڑپاھےتںیہافرامہرےوٹیبںوک(ایسرطحلسندرلسن)ایقتم کتڑپاھےترںیہےگ
رفامای زاید ریتی امں ھجت رپ رفےئ (ینعی مت انداؿ ےلکن) ںیم وت ںیہمت دمہن ےک ھجمس دار ولوگں ںیم امشر رکات اھت ایک ہی وہید ف اصنری
وتراتافرالیجنںیہنڑپےتھنکیلاسیکیسکابترپلمعںیہنرکےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اشمع،اسملنبایبدعج،رضحتزایدنبدیبلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رقآؿافرملعاکاھٹاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 930

راوی ً :لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،ابی مالک اطحعی ،ربعی بً رحاغ ،حرضت حذئہ بً یناٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

غ ًَ ًِ حُ َذ ِي َٔ َة بِ ًٔ ا ِل َ َامی ٌٔ َٗا َل َٗا َل
رحا ٕ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ أَبٔی َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ًِ رٔبِع ٔ ِّی بِ ًٔ ٔ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله َی ِس ُر ُض ِاْل ٔ ِس ََل ُو َٛنا َی ِس ُر ُض َو ِش ُي َّ
ک
الث ِو ٔب َحًَّي ََل یُ ِس َری َما ٔػ َي ْاو َو ََل َػ ََل ْة َو ََل نُ ُش ْ
َ
َ

ض َّ
الظ ِي ُذ
اب اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّل فٔی ل َِي َل ٕة ٓ َََل یَ ِب َقی فٔی اْلِ َ ِر ٔ
رسی ًَل َی َ ٔ ٛت ٔ
ق ٔم ِيطُ آیَ ْة َو َت ِب َقی كَ َوائ ُٕٔ ٔم ًِ ال َّيا ٔ
َو ََل َػ َس َٗ ْة َو َل ُي ِ َ
وٌ أَ ِز َر َِ ٛيا آبَائ َ َيا ًَل َی َص ٔذظ ٔا ِلکَل ٔ َن ٔة ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َٓ َي ِح ًُ َن ُ٘ولُ َضا َٓ َ٘ا َل َل ُط ٔػ َل ُة َما ُت ِِىٔي ًَ ِي ُض ِه ََل إ ٔ َل َط
ا ِلَٜبٔيرُ َوا ِل ٌَ ُحو ُز َي ُ٘ولُ َ
َ
ک
رع َق ًَ ِي ُط حُ َذ ِي َٔ ُة ث ُ َّه َر َّز َصا ًَل َِيطٔ ثَ ََلثّا ک ُ َّل ذَل ٔ َ
إ ٔ ََّل اهَّللُ َوص ُِه َلَ َی ِس ُر َ
وٌ َما َػ ََل ْة َوَلَ ٔػ َي ْاو َو ََل نُ ُش ْ
ک َو ََل َػ َس َٗ ْة َٓأ ِ َ
ي ٌُِز ٔ ُق ًَ ِي ُط ُح َذ ِي َٔ ُة ث ُ َّه أَِٗب َل ًَل َِيطٔ فٔی َّ
الثال ٔ َث ٔة َٓ َ٘ا َل یَا ٔػ َل ُة تُ ِيحٔيض ٔ ِه ٔم ًِ ال َّيارٔ ثَ ََلثّا
َ

یلعنبدمحم،اوباعمفہی،ایبامکلایعجش،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ رپاان وہ (رکےنٹم ےک رقبی) وہ اجاگیئ اہیں کت ہک یسک وک یھب رفزہ امنز رقابین افر دصہق (فریغہ ےک
قلعتمیسکمسق)اکملعہنرےہاگافراہللیکاتکباکییہراتںیمایسیاغبئوہیگہکزنیمںیمایکساکیآتییھبابیقہنرےہیگ
افرااسنونںےکھچکابقلئ(ایرگفہ)اےسیرہاجںیئےگہکاؿںیموبڑےھرمدافروبڑیھوعرںیتںیہکیگمہےناےنپ آابؤادجادوک

ہی ہملک ڑپےتھ انسال اہل اال اہلل اس ےئل مہ یھب ہی ہملک ےتہک ںیہ رضحت ذحہفی ےک اشرگد ہلص ےن رعض ایک ال اہل اال اہلل ےس اںیہن ایک
افدئہ وہاگ بج اںیہن امنز اک ملع ےہ ہن رفزہ اک ہن رقابین افر دصہق (اؿ بس اک ًاقلطم) وکیئ ملع ںیہن اس رپ ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےن اؿ یک رطػ ےس ہنم ریھپ ایل اوہنں ےن دفابرہ ہس ابرہ رعض ایک ذحہفی ہنم ریھپےت رےہ رسیتی رمہبت ںیم ایکن رطػ وتمہج
وہےئافررفامایاےہلص!الاہلاالاہللاںیہندفزخےساجنتدالےئاگنیتابریہیرفامای۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،ایبامکلایعجش،ریعبنبرحاش،رضحتذحہفینبامیؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رقآؿافرملعاکاھٹاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 931

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،وٛيٍ ،اًنع ،ط٘ي ،ٙحرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی َو َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیُٜو ٌُ بَي ِ َن یَ َس ِی َّ
ل
ل َو َیِٜثُرُ ٓ َٔيضا ا ِل َضزِ ُد َوا ِل َضزِ ُد ا ِل َ٘ ِت ُ
الشا ًَ ٔة أَیَّ ْاو یُ ِز َٓ ٍُ ٓ َٔيضا ا ِل ٌٔ ِل ُه َویَ ِيز ٔ ُل ٓ َٔيضا ا ِل َح ِض ُ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،فعیک ،اشمع، ،قیق ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم ےک رقبی زامہن ںیم ملع اھٹ اجاگیئ افر اہجتل ارتے یگ افر رہج سبھ اجاگیئ رہج لتق وک ےتہک
ںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

رقآؿافرملعاکاھٹاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 932

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس بً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ط٘ي ،ٙحرضت
ابوموسي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
ي ًِ ًَ ٙأَبٔی ُم َ
ل َویُزِ َٓ ٍُ ٓ َٔيضا ا ِل ٌٔ ِل ُه َو َیِٜثُرُ ٓ َٔيضا ا ِل َض ِز ُد َٗالُوا
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ َو َرائِٔ ُٜه أَ َّیا ّما یَ ِيز ٔ ُل ٓ َٔيضا ا ِل َح ِض ُ
ل
َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َما ا ِل َضزِ ُد َٗا َل ا ِل َ٘ ِت ُ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع، ،قیق ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ایبؿرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہمترےدعبااسیزامہنیھبآےئاگہکاہجتلارتےیگملعاھٹ
اجےئاگافررہجسبھاجےئاگ۔احصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!رہجایکےہ؟رفامایلتق۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع، ،قیق ،رضحت اوبومیس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رقآؿافرملعاکاھٹاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 933

راوی  :ابوبرکً ،بساَلًلی ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َم ٌِ َنز ٕ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َی ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َل َی َت َ٘ َار ُب

ل
الزَّ َما ٌُ َویَ ِي ُ٘ ُؽ ا ِل ٌٔ ِل ُه َویُ ِل َقی ُّ
الظ ُّح َو َتوِ َضزُ ا ِل ٔٔت َ ُن َویَِٜثُرُ ا ِل َضزِ ُد َٗالُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َما ا ِل َض ِز ُد َٗا َل ا ِل َ٘ ِت ُ
اوبرکب ،دبعاالیلع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد لقن رکےت ںیہ ہک زامہن رصتخم وہ
اجاگیئ(فتقےبربیتکرصمفایفتافررکفتاتیکفہجےستہبدلجزگرےاگ)افرملعمکوہاجاگیئ(ولقبںیم)لخبڈاؽدایاجاگیئافر
ےنتفاظرہوہںےگافررہجسبھاجاگیئ۔احصہبےنرعضایکاےاہللےکروسؽ!رہجایکےہ؟رفامایلتق۔
رافی  :اوبرکب،دبعاالیلع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتن(اامیدناری)اکاھٹاجان۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اامتن(اامیدناری)اکاھٹاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 934

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،اًنع ،زیس بً وہب ،حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ َوصِبٕ ًَ ًِ حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َل َح َّسثَ َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
وب ال ِّز َجا ٔل َٗا َل َّ
الل َيآ ٔ ٔس ُّي
َ َٗا َل َح َّسثَ َيا أَ ٌَّ اْلِ َ َماى َ َة ىَزَل َِت فٔی َج ِذرٔ ُٗلُ ٔ
َو َس َّل َه َحسٔی َثي ِ ٔن َٗ ِس َرأَیِ ُت أَ َح َسص َُنا َوأَىَا أَى ِ َت ٔوزُ ِاْ َ َ
الش َّي ٔة ث ُ َّه َح َّسثَ َيا ًَ ًِ َر ٌِٓ َٔضا َٓ َ٘ا َل یَ َي ُاو
َي ٌِىٔي َو ِس َم ُٗلُ ٔ
ْقآ ٌٔ َو ًَل ٔ ِن َيا ٔم ًِ ُّ
ْقآ ٌُ ٓ ٌََل ٔ ِن َيا ٔم ًِ ا ِل ُ ِ
وب ال ِّز َجا ٔل َوىَزَ َل ا ِل ُ ِ
ل ال َّي ِو َم َة َٓت ُ ِر َٓ ٍُ اْلِ َ َماى َ ُة ٔم ًِ َٗلِبٔطٔ ٓ ََيوَ ُّل أَثَزُ َصا َٛأَثَز ٔا ِل َو ِٛتٔ َویَ َي ُاو ال َّي ِو َم َة َٓت ُ ِيزَ َُ اْلِ َ َماى َ ُة ٔم ًِ َٗلِب ٔطٔ ٓ ََيوَ ُّل أَثَزُ َصا
ال َّز ُج ُ
َ
رح َجطُ
رح ِج َت ُط ًَل َی رٔ ِجل ٔ َ
ک َٓ َئ َٔم َٓتَرَا ُظ ُم ِي َتب ٔ ّرا َول َِي َص ٓ ٔيطٔ َط ِي ْئ ث ُ َّه أَ َخ َذ حُ َذ ِي َٔ ُة ًَّٔ ٛا ٔم ًِ َح ّصي ٓ ََس ِ َ
َٛأثَز ٔا ِل َن ِح ٔل ََ ٛح ِنز ٕ َز ِ َ
وٌ َو ََل یَکَا ُز أَ َح ْس یُ َؤ ِّزی اْلِ َ َماى َ َة َحًَّي يُ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ فٔی بَىٔي ُٓ ََل ٌٕ َر ُج َّل أَ ٔمي ّيا َو َحًَّي
اض َیت ََبا َي ٌُ َ
ًَل َی َساٗٔطٔ َٗا َل َٓ ُي ِؼبٔحُ ال َّي ُ
اٌ َول َِش ُت أُبَایٔی أَ َّیِ ُٜه
َ َز ٕل ٔم ًِ إ ٔ َینا ٌٕ َو َل َ٘ ِس أَتَی ًَل َ َّی َز َم ْ
ِظ َٓ ُط َو َما فٔی َٗلِبٔطٔ َح َّب ُة َ ِ
ُي َ٘ا َل ل ٔ َّرل ُج ٔل َما أَ ًِ َ٘ َلطُ َوأَ ِجل ََس ُظ َوأَ ِ َ

رصاى ٔ ًّيا َليَرُ َّزى َّ ُط ًَل َ َّی َساً ٔيطٔ َٓأ َ َّما ا ِل َي ِو َو ٓ ََنا ُِ ٛي ُت
اٌ ُم ِشل ٔ ّنا َليَرُ َّزى َّ ُط ًَل َ َّی إ ٔ ِس ََل ُم ُط َو َلئ ٔ ًِ ک َ َ
بَا َي ٌِ ُت َلئ ٔ ًِ ک َ َ
اٌ َی ُضوز ٔ ًّیا أَ ِو َن ِ َ
ْٔلُبَای ٔ ٍَ إ ٔ ََّل ُٓ ََلىّا َو ُٓ ََلىّا
یلع نب دمحم ،فعیک ،اشمع ،زدی نب فبہ ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ںیمہ (اکی ومعق رپ) دف ابںیت ئاتںیئ ںیم اؿ ںیم ےس اکی وت دھکی اکچ افر دفرسی اک ےھجم ااظتنر ےہ۔ آپ ےن ںیمہ ئاتای ہک اامتن
رمدفں ےکدولں یک ڑج ںیم ینعیفطس ںیم ارتی افررقآؿ ارتا وت مہ(احصہب) ےنرقآؿ اھکیس افر تنس وک اھجمس (سج ےس اامیدناری
سبھیئگ)رھپآپےنںیمہاامتنےکاھٹاجےنےکابرےںیمئاتایرفامایرمدوسےئاگدنینےکدفراؿاسےکدؽےساامتنبلس
وہ اجےئ یگ نکیل دؽ ںیم ےطقن یک رطح اامتن اک اشنؿ افر ارثابیق وہاگ رھپ بج دفابرہ وسےئ اگ وت اس ےک دؽ ےس زمدی اامتن ااھٹیل
اجےئیگحبصاساکارثا انابیق رہاجےئاگ انتجآہلبےسیجمت اےنپاپؤںرپااگنرہ ڑلاکھؤوت اھکؽوھپؽاجےئوتںیہمتفہہگجارھبیوہیئ
رظنآےئیگاحالہکناسںیمھچکیھبںیہنےہ۔ہیہہکرکرضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنعےنیھٹمرھبرکنکایںےلرکاینپڈنپیل
ےس ڑلاکھںیئ رفامای اےکس دعب ولگ اعمالمت رخدی ف رففتخ رکںی ےگ۔ نکیل اؿ ںیم وکیئ یھب اامتن دار ہن وہاگ اہیں کت ہک اہک
اجےئ اگ الفں ہلیبق ںیم اکی رمد اامدتنار ےہ افر اہیں کت ہک اکی رمد یک ابتب اہک اجاگیئ ہک فہ انتک دھجمسار دادنمشن (اہبدر) افر
رظفیفدعتسمےہاحالہکناےکسدؽںیمرایئرباربیھباامیؿہنوہاگافرھجمرپاکیزامہنااسیزگراہکےھجم ہیرپفاہہن؟یھہکںیمسک
ےساعمہلمرکراہوہںویکہکن ارگفہاملسمؿ ےہوت االسؾیکفہجےسفہاامتنداریرپ وبجمروہاتافرارگ فہوہیدیرصناین ےہوتاس اک
اعلم(احمک)ااصنػرکےاگافرابںیمرصػالفںالفںےساعمہلمرکاتوہں۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،زدینبفبہ،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اامتن(اامیدناری)اکاھٹاجان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 935

راوی  :محنس بً مؼفی ،محنس بً ابً رحب ،سٌيس بً سياٌ ،ابوزاہزیہ ،ابی طحزہ ٛثير بً مزہ ،حرضت ابً ًنز رضي

اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َّ
رح ٕب ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ٔس َيا ٌٕ ًَ ًِ أَبٔی الزَّاصٔزٔیَّ ٔة ًَ ًِ أَبٔی َط َح َز َة َٛثٔير ٔبِ ًٔ ُم َّز َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َؼفی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ِ

ک ًَ ِب ّسا ىَزَ ََ ٔم ِي ُط ا ِل َح َيا َئ َٓإٔذَا ىَزَ ََ ٔم ِي ُط
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل إٔذَا أَ َرا َز أَ ٌِ یُ ِضل ٔ َ
ا ِل َح َيا َئ ل َِه َت ِل َ٘ ُط إ ٔ ََّل َم٘ٔي ّتا ُم َن َّ٘ ّتا َٓإٔذَا ل َِه َت ِل َ٘ ُط إ ٔ ََّل َم٘ٔي ّتا ُم َن َّ٘ ّتا ى ُز ٔ ًَ ِت ٔم ِي ُط اْلِ َ َماى َ ُة َٓإٔذَا ى ُز ٔ ًَ ِت ٔم ِي ُط اْلِ َ َماى َ ُة ل َِه َت ِل َ٘ ُط إ ٔ ََّل

َخائ ٔ ّيا ُم َد َّوىّا َٓإٔذَا ل َِه َت ِل َ٘ ُط إ ٔ ََّل َخائ ٔ ّيا ُم َد َّوىّا ى ُز ٔ ًَ ِت ٔم ِي ُط ال َّز ِح َن ُة َٓإٔذَا ى ُز ٔ ًَ ِت ٔم ِي ُط الزَّ ِح َن ُة ل َِه َت ِل َ٘ ُط إ ٔ ََّل َر ٔج ّامی ُم َل ٌَّ ّيا َٓإٔذَا ل َِه
َت ِل َ٘ ُط إ ٔ ََّل َر ٔج ّامی ُم َل ٌَّ ّيا ى ُز ٔ ًَ ِت ٔم ِي ُط رٔبِ َ٘ ُة ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ
دمحمنبیفصم،دمحمنبانبرحب،دیعسنبانسؿ،اوبزارہہی،ایبرجشہریثکنبرمہ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای اہلل زعفلج بج یسکدنبہ وکالہکرکےن اک ارادہ رفامےت ںیہ وت اس ےس ایح اکنؽ ےتیل
ںیہبجاسےسایحلکناجےئوتںیہمتفہصخش(اےنپاامعؽدبیکفہجےس)ہشیمہدخاےکرہقںیمرگاتفرےلماگوتاسےساامدتناری
بلس وہ اجیت ےہ وت فہ ںیہمت ہشیمہ وچری(دبداییتن) افر ایختن ںیم التبمرظن آےئ اگ افر بج فہ وچری افر ایختن ںیم التبم وہا وت اس
ےک دؽ ےس رمح متخ رکدای اجات ےہ افر بج فہ رمح ےس رحمفؾ وہایگ وت ںیہمت فہ ہشیمہ وعلمؿ افر رمدفد رظن آےئ اگ افر بج مت اےس
ہشیمہوعلمؿفرمدفدد۔ںوھوتاسیکرگدؿےساالسؾیکریسلکنیئگ۔
رافی  :دمحمنبیفصم،دمحمنبانبرحب،دیعسنبانسؿ،اوبزارہہی،ایبرجشہریثکنبرمہ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقتمیکاشناینں۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ایقتمیکاشناینں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 936

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌَ ،ات ٗزازً ،امز بً واثلہ ابی كٔيل ٛيانی ،حرضت حذئہ بً اسيس ابورسیحہ رضي

اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َُ َ ا ٕ
اللٔ َِي ٔل ا ِل َٔ ٜيان ٔ ِّی ًَ ًِ
ت ا ِل َ٘زَّازٔ ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔ بِ ًٔ َواث ٔ َل َة أَب ٔی ُّ
َّ
َّ
َّ
اَک َّ
الشا ًَ َة َٓ َ٘ا َل َلَ
ُح َذ ِي َٔ َة بِ ًٔ أَسٔي ٕس أَبٔی َ ٔ
َغ َٓ ٕة َوى َ ِح ًُ ى َ َت َذ َ ُ
رسی َح َة َٗا َل اك َل ٍَ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٔم ًِ ُ ِ
ت كُلُو َُ َّ
الس َخا ٌُ َو َّ
الظ ِن ٔص ٔم ًِ َم ِِزٔب ٔ َضا َو َّ
ْش آ َیا ٕ
َت ُ٘ ُوو َّ
السابَّ ُة َو َیأ ِ ُجو ُد َو َمأ ِ ُجو ُد
الشا ًَ ُة َحًَّي َتَ ُٜ
الس َّجا ُل َو ُّ
وٌ ًَ ِ ُ
الش ََلو َوثَ ََل ُث ُخ ُش ٕ
َو ُد ً َٔيسي ابِ ًٔ َم ِزیَ َه ًَل َِيطٔ َّ
ٕ ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ ا ِل ٌَ َز ٔب
ٕ بٔا ِل َن ِ ٔ
ٕ بٔا ِل َن ِِز ٔ ٔب َو َخ ِش ْ
ْش َٔ ٚو َخ ِش ْ
وٖ َخ ِش ْ
َو ُ ُ
ُخ ُد ٔم ًِ َٗ ٌِز ٔ ًَ َس ٌٔ أَبِي َ َن َت ُش ُ
ل َم ٌَ ُض ِه إٔذَا َٗالُوا
ْش َتب ٔ ُ
اض إیٔ َی ا ِل َن ِح َ ٔ
يت َم ٌَ ُض ِه إٔذَا بَاتُوا َو َت٘ٔي ُ
و ٚال َّي َ
َوى َ ْار َت ِ ُ

یلع نب دمحم ،فعیک ،ایفسؿ ،رفات زقاز ،اعرم نب فاہلث ایب لیفط انکین ،رضحت ذحہفی نب ادیس اوبرسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت
ںیہہک(اکیرمہبت)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابالاخہنےسامہریرطػوتمہجوہےئمہآسپںیمایقتماکذترکہرکرےہ
ےھترفامایایقتماقمئہن وہیگ اہیں کت ہکدساشناینں اظرہوہں۔وسرجاکرغمب ےس ولطعوہان ،داجؽ،دوھاں،دابةاالرض اک
انلکن ،رخفج ایوجج اموجج ،رخفج ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ افر نیت (اشناینں) زنیم اک (فلتخم تہج ںیم) دانسنہ اکی رشمؼ ںیم افر
اکیرغمب ںیم افر اکی زجریہرعب ںیم۔دوسںی اشنینآگ ےہ وج دعؿ ےک بیشنانیب ےسےلکن یگ افرولوگں وک اہکن رک ارض
رشحمیکرطػےلاجےئیگدؿافرراتںیمبجولگآراؾیکاخرطرہھٹںیےگوتآگیھبرہھٹاجےئیگ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،رفاتزقاز،اعرمنبفاہلثایبلیفطانکین،رضحتذحہفینبادیساوبرسہحیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ایقتمیکاشناینں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 937

یحٌي ً ،بساهَّلل بً وہبً ،نزو بً حارث ،ابً لہيٌہ ،یزیس بً ابی حبيب ،سياٌ بً سٌس ،حرضت اىص
راوی  :رحملہ بً ٰ
بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحارٔ ٔ
یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ
يٌ َة ًَ ًِ َیز ٔ َ
ث َوابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
ٔس َيا ٌٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل بَاز ٔ ُروا بٔاْلِ َ ًِنا ٔل ٔس ًّتا كُلُو ََ َّ
الظ ِن ٔص
َ

ق َو َّ
الس َّجا َل َو ُخ َو ِيؼَّ َة أَ َح ٔس ُِ ٛه َوأَ ِم َز ا ِل ٌَا َّمةٔ
اٌ َو َزابَّ َة اْلِ َ ِر ٔ
الس َخ َ
ٔم ًِ َم ِِزٔب ٔ َضا َو ُّ

رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث،انبہعیہل،سیدینبایببیبح،انسؿنبدعس،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای  ھ ابوتں ےسےلہپ ےلہپ کین لمعرکول وسرج اکرغمب ےس ولطع
وہانافردوھاںافردابةاالرضافرداجؽرہاکییکاخصآتف(ومت)افراعؾآتف(اطوعؿفابءفریغہ)۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،رمعفنباحرث ،انبہعیہل،سیدینبایببیبح ،انسؿنبدعس،رضحتاسننبامکلریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ایقتمیکاشناینں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 938

راوی  :حشً بً ًلی خَللً ،وٌ بً ًنارہً ،بساهَّلل بً مثىي ،ثناىہ بً ًبساهَّلل بً اىص ،اىص بً مالک ،حرضت
ابوٗتازہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َد ََّل ُل َح َّسثَ َيا ًَ ِو ٌُ بِ ًُ ًُ َن َار َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي بِ ًٔ ث ُ َنا َم َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَى َ ٕص
ات َب ٌِ َس ا ِلنٔائ َ َتي ِ ٔن
ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِاْیَ ُ
نسح نب یلع الخؽ ،وعؿ نب امعرہ ،دبعاہلل نب ینثم ،ہماہن نب دبعاہلل نب اسن ،اسن نب امکل ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
رفامےتںیہہکروسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامای ایقتمیکاشناینںدفوس اسؽ ےکدعب یہاظرہوہںیگ(بج یھبوہںدف

دصیےسلبقوکیئسبیاشنیناظرہہنوہیگ)۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،وعؿنبامعرہ،دبعاہللنبینثم،ہماہننبدبعاہللنباسن،اسننبامکل،رضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ایقتمیکاشناینں۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 939

راوی  :نرص بً ًلی جہـیم ،ىوَ بً ٗيصً ،بساهَّلل بً مِٔل ،یزیس رٗاشي ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یم َح َّسث َ َيا ى ُو ُح بِ ًُ َٗ ِي ٕص َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َم ٌِ٘ ٔ ٕل ًَ ًِ َیزٔی َس ال َّز َٗا ٔش ِّي ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أ ُ َّمًٔي ًَل َی َخ ِن ٔص كَ َب َ٘ا ٕ
یً َیلُوى َ ُض ِه إیٔ َی
ل بٔزٓ ٕ َو َت ِ٘ َوی ث ُ َّه َّال ٔذ َ
وٌ َس َي ٕة أَصِ ُ
ت َٓأ َ ِر َب ٌُ َ
ل َت َسابُز ٕ َو َت َ٘اك ُ ٍٕ ث ُ َّه ا ِل َض ِز ُد ا ِل َضزِ ُد
ل َت َزا ُح ٕه َو َت َو ُاػ ٕل ث ُ َّه َّال ٔذ َ
ْٔش َ
ًِ ٔ
یً َیلُوى َ ُض ِه إیٔ َی ٔس ِّتي َن َو ٔمائ َ ٔة َس َي ٕة أَ ِص ُ
یً َو ٔمائ َ ٔة َس َي ٕة أَ ِص ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َخاز ْٔو أَبُو ُم َح َّن ٕس ا ِل ٌَ َيز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِلنٔ ِش َو ُر بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَبٔی َم ٌِ ًٕ ًَ ًِ أَى َ ٔص
ال َّي َحا ال َّي َحا َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أ ُ َّمًٔي ًَل َی َخ ِن ٔص ك َ َب َ٘ا ٕ
وٌ ًَا ّما َٓأ َ َّما كَ َب ًَ٘ٔي
ت ک ُ ُّل كَ َب َ٘ ٕة أَ ِر َب ٌُ َ
الثاىٔي ُة َما بَي ِ َن اْلِ َ ِر َبٌٔي َن إیٔ َی َّ
َّ
ل ًٔل ِٕه َوإ ٔ َینا ٌٕ َوأَ َّما َّ
ََک ى َ ِح َو ُظ
الث َناى ٔي َن َٓأ َ ِص ُ
َوكَ َب َ٘ ُة أَ ِػ َحابٔی َٓأ َ ِص ُ
الل َب َ٘ ُة َ
ل ب ٔ ٓز ٕ َو َت ِ٘ َوی ث ُ َّه ذ َ َ

چہض
رصننبیلع می،ونعنب،سی،دبعاہللنبلفغم،سیدیراقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایریمیاتمےکاپچناقبطتوہں ےگاچسیل اسؽکتیکینافروقتیفاےلولگ وہںےگاؿ
ےک دعب اکی وس سیب اسؽ کت اکی دفرسے رپ رمح رکےن فاےل افر ابیمہ اقلعتت افر رہتش دارویں وک اوتسار رےنھک فاےل ولگ
وہںےگرھپاؿےکدعباکیوساسھٹربسکتاےسیولگوہںےگوجاکیدفرسےےسدینمشرںیھکےگافراقلعتتوتڑںیےگ
اےکس دعب لتق یہ لتق وہاگ۔ اجنت اموگن اجنت۔ دفرسی رفاتی ںیم ےہ رفامای ریمی اتم ےک اپچن اقبطت وہں ےگ رہ ہقبط اچسیل

ربس اک وہاگ ریما ہقبط افرریمے احصہب اک ہقبط وتالہ ملع افر الہ اامیؿ اک ہقبط ےہ افردفرسا ہقبط اچسیل ےس افر ایس ےک درایمؿیکین
افروقتیفاولںاکےہاےکسدعبےلہپیکرطحرفاتیےہ۔
چہض
رافی  :رصننبیلع می،ونعنب،سی،دبعاہللنبلفغم،سیدیراقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیماکدانسنھ۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیماکدانسنھ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 940

راوی  :نرص بً ًلی جہـیم ،ابواحنس ،بظير بً سلامیٌ ،سيار ،كار ،ٚحرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یم َح َّسثَ َيا أَبُو أَ ِح َن َس َح َّسثَ َيا َب ٔظيرُ بِ ًُ َسل َِنا ٌُ ًَ ًِ َسيَّا ٕر ًَ ًِ كَارٔ ِٕ ًَ ًِ ًَ ٚب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل بَي ِ َن َی َس ِی َّ
ٕ َو َٗ ِذ ْٖ
الشا ًَ ٔة َم ِش ْذ َو َخ ِش ْ
چہض
رصن نب یلع می ،اوبادمح ،ریشب نب امیلسؿ ،ایسر ،اطرؼ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتمےکرقبیوصرںیتڑگبںییگافرزنیمدےسنھیگافررھتپفںیکابرشوہیگ۔
چہض
رافی  :رصننبیلع می،اوبادمح،ریشبنبامیلسؿ،ایسر،اطرؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

زنیماکدانسنھ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 941

راوی  :ابومؼٌبً ،بساهَّلل بً زیس بً اسله ،ابوحازو بً زیيار ،حرضت سہل بً سٌس رضي اهَّلل تٌای ٰی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ِؼ ٌَبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس أَىَّطُ َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّي
ٕ َو َم ِش ْذ َو َٗ ِذ ْٖ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل یَُٜو ٌُ فٔی ٔ ٔ
آَ أ ُ َّمًٔي َخ ِش ْ
اوببعصم ،دبعاہلل نب زدی نب املس ،اوباحزؾ نب دانیر ،رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسریمیاتمےکآرخںیمزنیمدےسنھیگوصرںیتڑگبںییگافرابگنسریوہیگ۔
رافی  :اوببعصم،دبعاہللنبزدینباملس،اوباحزؾنبدانیر،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیماکدانسنھ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 942

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً مثىي ،ابوًاػه ،حيوة بً شیح ،ابوػُخ ،حرضت ىآٍ

شیِ ٕح َح َّسثَ َيا أَبُو َػ ُِخٕ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕه َح َّسثَ َيا َح ِي َوةُ بِ ًُ ُ َ
ک َّ
ْقئ ِ ُط ٔمىِّي
اٌ َٗ ِس أَ ِح َس َث ٓ َََل ُت ِ ٔ
َر ُج َّل أَتَی ابِ ًَ ًُ َن َز َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ ُٓ ََلىّا ي ِ ٔ
ُْقئ ُ َ
الش ََل َو َٗا َل إٔى َّ ُط بَ َل َِىٔي أَى َّ ُط َٗ ِس أَ ِح َس َث َٓإ ٔ ٌِ ک َ َ

َّ
ٕ َو َٗ ِذ ْٖ
الش ََل َو َٓإٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َیُٜو ٌُ فٔی أ ُ َّمًٔي أَ ِو فٔی َص ٔذظ ٔ اْلِ ُ َّمةٔ َم ِش ْذ َو َخ ِش ْ
ک فٔی أَ ِص ٔل ا ِل َ٘ َسرٔ
َوذَل ٔ َ

دمحمنباشبر،دمحم نب ینثم،اوباعمص،ویحۃ نبرشحی،اوب ہر ،رضحتانعفےسرفاتیےہہک اکی رمدرضحتانب رمعریضاہللاعتٰیل
ہنعیکدختمںیماحرضوہارعضرکےن اگلہکالفںےنآپوکالسؾاہکےہ۔رفامایےھجمولعمؾوہاےہہکاسےندنیںیمک یابت
ااجیدیکےہارگفایعقاسےندبتعااجیدیکےہوتاےسریمیرطػےسالسؾتمانہکویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکہیرفامےتانسہکریمیاتم(ایاساتم)ںیموصرںیتڑگبںییگافرزنیمںیمداسنھایاجےئاگافرابگنسریوہیگافرہیبس
ھچکرکنمنیدقتریےکاسھتوہاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبینثم،اوباعمص،ویحۃنبرشحی،اوب ہر،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زنیماکدانسنھ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 943

راوی  :ابوَکیب ،ابومٌاویہ ،محنس بً ٓـيل ،حشً بً ًنزو ،ابوزبير ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز

َکیِبٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی الزُّبَي ِر ٔ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
ٕ َو َم ِش ْذ َو َٗ ِذ ْٖ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَُٜو ٌُ فٔی أ ُ َّمًٔي َخ ِش ْ
اوبرکبی،اوباعمفہی،دمحمنبلیضف،نسحنبرمعف،اوبزریب،رضحتدبعاہللنبرمعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایریمیاتمںیمزنیمںیمدانسنھوصرںیتڑگبانابگنسری(ہیبسرطحےکذعاب)وہںےگ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمفہی،دمحمنبلیضف،نسحنبرمعف،اوبزریب،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیباءاکرکشل۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
دیباءاکرکشل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 944

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ بً ًيييہ ،اميہ ،ػٔواٌ بً ًبساهَّلل بً ػٔواٌ ،حرضت ًبساهَّلل بً ػٔواٌ

اٌ َسنٔ ٍَ َج َّس ُظ ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ
اٌ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َػٔ َِو َ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ أ ُ َم َّي َة بِ ًٔ َػٔ َِو َ
اٌ َي ُ٘و ُل أَ ِخب َ َر ِتىٔي َحٔ َِؼ ُة أَى َّ َضا َسنٔ ٌَ ِت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ل ََي ُؤ َّمًَّ َص َذا ا ِلب َ ِي َت َج ِي ْع َي ِِزُوىَطُ
َػٔ َِو َ
ق ُخ ٔش َ َ
الْشی ُس
ٕ بٔض ٔ ِه َٓ ََل یَ ِب َقی ٔم ِي ُض ِه إ ٔ ََّل َّ ٔ
َحًَّي إٔذَا کَاى ُوا بٔب َ ِي َسا َئ ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ
آَص ُِه َٓ ُي ِد َش ُ
ٕ بٔأ ِو َس ٔلض ٔ ِه َویَت َ َيا َزی أَ َّولُ ُض ِه ٔ َ
ک ل َِه َت ِٔ ٜذ ِب ًَل َی َحٔ َِؼ َة َوأَ ٌَّ
ک أَى َّ َ
َّال ٔذی یُ ِدبٔرُ ًَ ِي ُض ِه َٓ َل َّنا َجا َئ َج ِي ُع ا ِل َححَّا ٔد هَ َي َّيا أَى َّ ُض ِه ص ُِه َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل أَ ِط َض ُس ًَل َِي َ

َحٔ َِؼ َة ل َِه َتٔ ِٜذ ِب ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

اشہؾ نب امعر ،ایفسؿ نب ہنییع ،اہیم ،وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ ،رضحت دبعاہلل نب وفصاؿ رفامےت ںیہ ہک اؾ اوملنینم دیسہ
ہصفحریضاہللاعتٰیلہنع ےن ےھجمئاتایہک ںیمےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس وکہیرفامےتانساکیرکشل اسرھگ (وکرگاےن)اک ارادہ
رک اگیالہ ہکماس ےسڑلںی ےگبج فہ رکشلاقمؾدیباء(ایفعیسدیماؿ) ںیمےچنہپ اگ وت اےکندرایمؿےکولگ دسنھاجںیئ ےگافر
رشفع فاےل آرخ فاولں وک اکپرںی ےگ۔ ارغلض فہ بس دسنھ اجںیئ ےگ اؿ ںیم وکیئ یھب ہن ےچب اگ وساےئ اکی اقدص ےک وج ااکن
احؽ ئاتےئ اگ۔ بج اجحج اک رکشل آای وت ںیمہ ایخؽ وہا ہک اشدی یہی فہ رکشل ےہ اکی رمد ےن اہک ہک ںیم وگایہ د۔ات وہں ہک آپ ےن
ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قلعتم وھجٹ ںیہن وبال افر ہی ہک ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک قلعتم
وھجٹںیہنوبال۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿنبہنییع،اہیم،وفصاؿنبدبعاہللنبوفصاؿ،رضحتدبعاہللنبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دیباءاکرکشل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 945

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٓ ،ـل بً زٛين ،سٔياٌ ،سلنہ بً ٛہيل ،ابی ازریص مزہيي ،مشله بً ػٔواٌ ،حرضت ػٔيہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

ٔیص ا ِل ُن ِزصٔ ٔي ِّي ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ا ِلٔ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُز َٛي ِ ٕن َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِزر َ
اض ًَ ًِ َُزِو ٔ َص َذا ا ِلب َ ِيتٔ َحًَّي
ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ َػٔ َِو َ
اٌ ًَ ًِ َػ ٔٔ َّي َة َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل یَ ِي َتهٔی ال َّي ُ
اٌ
َي ِِز ُ َو َج ِي ْع َحًَّي إٔذَا کَاى ُوا بٔا ِلب َ ِي َسا ٔ
ئ أَ ِو بَ ِي َسا َئ ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ
ٕ بٔأ َ َّولٔض ٔ ِه َو ٔ ٔ
آَص ِٔه َول َِه یَ ِي ُخ أَ ِو َس ُل ُض ِه ُٗل ُِت َٓإ ٔ ٌِ ک َ َ
ق ُخ ٔش َ

رک ُظ َٗا َل َی ِب ٌَ ُث ُض ِه اهَّللُ ًَل َی َما فٔی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِه
ٓ ٔيض ٔ ِه َم ًِ یُ ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،لضف نب دنیک ،ایفسؿ ،ہملس نب کہتل ،ایب ادرسی رم،یب ،ملسم نب وفصاؿ ،رضحت ہیفص ریض اہلل اعتٰیل اہنع
رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایولگاس رھگیک اخرط ڑلایئ افر گنج ےس ابز ہنآںیئ ےگیتح ہک اکی رکشل
ے
ڑلایئرکےاگ(ڑلایئےکارادہےسےلچاگ)بجفہاقمؾدیباءایفعیسدیماؿںیمےچنہپاگوتاؿےکافؽفآرخبسداسنھدیاجںیئ
ےگ افر درایمؿ فاےل یھب ہن چب ںیکس ےگ۔ ںیم ےن رعض ایک ارگ اس رکشل ںیم وکیئ وبجمر اً افر زربدیتس ےس رشکی وہا؟ رفامای اہلل
اعتیل(ایقتمںیم)اؿبسوکاؿیکتینےکاطمقبااھٹںیئےگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،لضف نب دنیک ،ایفسؿ ،ہملس نب کہتل ،ایب ادرسی رم،یب ،ملسم نب وفصاؿ ،رضحت ہیفص ریض اہلل
اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفں اکایبؿ

دیباءاکرکشل۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 946

راوی  :محنس بً ػباح ،نرص بً ًلی ،ہاروٌ بً ًبساهَّلل ،سٔياٌ بً ًيييہ ،محنس بً سوٗہ ،ىآٍ بً جبير ،حرضت او
سلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َح َّنا ُل َٗالُوا َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َوصَ ُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َو َن ِ ُ
ٕ بٔض ٔ ِه
ََک ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َح ِي َع َّال ٔذی یُ ِد َش ُ
ُسو َٗ َة َسنٔ ٍَ ىَآ ٔ ٍَ بِ ًَ ُج َبي ِر ٕ یُ ِدبٔرُ ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت ذ َ َ

ُ
وٌ ًَل َی ىٔيَّات ٔض ٔ ِه
رک َظ َٗا َل إٔى َّ ُض ِه یُ ِب ٌَ ُث َ
َٓ َ٘ال َِت أ ُّو َسل ََن َة یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ل ٌََ َّل ٓ ٔيض ٔ ِه ا ِل ُن ِ َ

دمحمنبابصح،رصننب یلع ،اہرفؿنبدبعاہلل،ایفسؿنب ہنییع،دمحم نبوسہق،انعف نب ریبج،رضحتاؾہملسریض اہللاعتٰیلہنع رفامیت
ںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرکشل اکذترکہرفامایےسجداسنھایاجےئاگوتںیمےنرعضایکاےاہللےکروسؽوہاتکسےہ
اؿ ںیم وکیئ ااسی وہ ےسج زرب دیتس الای اجےئ۔ رفامای (ایقتم ےک رفز) اںیہن اؿ یک وتینں ےک اطمقب ااھٹای اجےئ اگ ( افر اعمہلم ایک
اجےئاگ)۔
رافی  :دمحم نب ابصح ،رصن نب یلع ،اہرفؿ نب دبعاہلل ،ایفسؿ نب ہنییع ،دمحم نب وسہق ،انعف نب ریبج ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دابةاالرضاکایبؿ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
دابةاالرضاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 947

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یوىص بً محنس ،حناز بً سلنہً ،لی بً زیس ،اوض بً خالس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

ض بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ أَ ِو ٔ
ُخ ُد َّ
اٌ
وسي بِ ًٔ ً ِٔن َز َ
السابَّ ُة َو َم ٌَ َضا َخا َت ُه ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َزا ُو َز َو ًَ َؼا ُم َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َت ِ ُ

وٌ ٓ ََي ُ٘و ُل
اَ بٔا ِل َدات ٔٔه َحًَّي أَ ٌَّ أَصِ َل ا ِلحٔ َوا ٔ
ٕ ا ِلک َ ٔ ٔ
ئ ل ََي ِح َتنٔ ٌُ َ
ًَل َِيض ٔ َنا ال َّش ََلو َٓ َت ِحلُو َو ِج َط ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ بٔا ِل ٌَ َؼا َو َت ِد ٔل ُه أَى ِ َ
وسي بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َح َّسثَ َيا
اَ َٗا َل أَبُو ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َ٘ َّلا ٌُ َح َّسثَ َيا ُظ إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َن ِرصٕ َح َّسثَ َيا ُم َ
َص َذا یَا ُم ِؤ ٔم ًُ َو َي ُ٘و ُل َص َذا یَا ک َ ٔ ُ
اَ
َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ٓ ََذ َ َ
َک ى َ ِح َو ُظ َو َٗا َل ٓ ٔيطٔ َم َّز ّة ٓ ََي ُ٘و ُل َص َذا َیا ُم ِؤ ٔم ًُ َو َص َذا َیا ک َ ٔ ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ویسن نب دمحم ،امحد نب ہملس ،یلع نب زدی ،افس نب اخدل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اکی اجونر دومدار وہاگ اس ےک اپس رضحت امیلسؿ نب داؤد امہیلع االسلؾ یک
ارتشگنی افر رضحت ومٰیس نب رمعاؿ امہیلع االسلؾ اک اصع وہاگ فہ اصع ےس ومنم ےک ہرہہ وک رفنش رکے اگ افر ارتشگنی ےس اکرف یک
انک رپاشنؿ اگلےئ اگیتح ہک اکی ہگج ےک ولگ عمج وہں ےگ وت اکی ےہک اگ اے ومنم افر دفرسا ےہک اگ اے اکرف (ینعی اکی
دفرسےوکاشنؿےساچہپؿںیلےگ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ویسننبدمحم،امحدنبہملس،یلعنبزدی،افسنباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
دابةاالرضاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 948

راوی  :ابوُشاٌ  ،محنس بً ًنزو ،زىيخ ،ابوتنيلہ ،خالس بً ًبيسً ،بساهَّلل بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ُزى َ ِي ْخ َح َّسثَ َيا أَبُو تُ َن ِي َل َة َح َّسث َ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ ََّش َ

ْقیبٕ ٔم ًِ َم ََّ ٜة َٓإٔذَا أَ ِر ْق یَابٔ َش ْة َح ِول ََضا َر ِم ْل
َٗا َل َذ َص َب بٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إیٔ َی َم ِو ٔؿ ٍٕ بٔا ِل َباز ٔ َی ٔة َ ٔ
ُخ ُد َّ
السابَّ ُة ٔم ًِ َص َذا ا ِل َن ِو ٔؿ ٍٔ َٓإٔذَا ٓٔت ِ ْر فٔی ٔطبِر ٕ َٗا َل ابِ ًُ ب ُ َزیِ َس َة َٓ َح َح ِح ُت َب ٌِ َس
َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َت ِ ُ
ای َص ٔذظ ٔ َصَ َٜذا َو َص ََ ٜذا
ذَل ٔ َ
ک بٔ ٔشئي َن َٓأ َ َراىَا ًَ ّؼا َل ُط َٓإٔذَا ص َُو بٔ ٌَ َؼ َ
اوباسغؿ  ،دمحم نب رمعف ،زن ،اوبنمتلہ ،اخدل نب دیبع ،دبعاہلل نب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےھجم ہکم ےک رقبی اکی لگنج ںیم ےل ےئگ فاہں کشخ زنیم ؟یھ اس ےک ارد رگد رتی ؟یھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایدابة(اجونر)اسہگجےسربآدموہاگفہہگجرقتتیاکیابتشل؟یھرضحتانبربدیہرفامےتںیہاسےکیئکاسؽدعب
ںیمےنجحایکوتفادلاصبحےندابةاالرضےکاصعےکابرےںیمئاتای(ہکااسیوہاگ)ریمےاساصعءےکربارب(ابملافروم ا)۔
رافی  :اوباسغؿ،دمحمنبرمعف،زن،اوبنمتلہ،اخدلنبدیبع،دبعاہللنبرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آاتفباکرغمبےسولطعوہان۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
آاتفباکرغمبےسولطعوہان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 949

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً ٓـيلً ،نار بً ٌٗ٘اَ ،ابی زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ ًَ ًِ أَبٔی ُز ِر ًَ َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الشا ًَ ُة َحًَّي َت ِللُ ٍَ َّ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل َت ُ٘ ُوو َّ
اض
الظ ِن ُص ٔم ًِ َم ِِزٔب ٔ َضا َٓإٔذَا كَل ٌََ ِت َو َرآ َصا ال َّي ُ
ل
آ َم ًَ َم ًِ ًَل َِي َضا ٓ ََذل ٔ َ
ک ح ٔي َن ََل َی ِي َٔ ٍُ َنٔ ِّشا إ ٔ َیناى َُضا ل َِه َت ًِ ُٜآ َم َي ِت ٔم ًِ َٗ ِب ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف ،امعر نب اقعقع ،ایب زرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسایقتماقمئہنوہیگاہیںکتہکآاتفبرغمبےسولطعوہافربجآاتفب(رغمبےس)
ولطعوہاگافرولگاےسدھکیںیلےگوتالہزنیماامیؿےلآںیئےگنکیل ہیفتقفیہوہاگبجاامیؿالاناؿولوگںےئلیکوسددنم
ہنوہاگوجاسےسلبقاامیؿہنالےئےھت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضف،امعرنباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
آاتفباکرغمبےسولطعوہان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 950

راوی ً :لی بً محنس ،وٛيٍ ،سٔياٌ ،ابی حياٌ تيیم ،ابوزرًہ ،ابً ًنزو بً جزیز ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

یم ًَ ًِ أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َجزٔیز ٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ
َّاٌ الت َّ ِي ٔ ِّ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ أَبٔی َحي َ
َو ّجا كُلُو َُ َّ
َو ُد َّ
السابَّةٔ
بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َّو ُل ا ِْ َیا ٔ
الظ ِن ٔص ٔم ًِ َم ِِزٔب ٔ َضا َو ُ ُ
ت ُُ

َ
یب َٗا َل ًَ ِب ُس اهَّللٔ َو ََل أَ ُه ُّي َضا إ ٔ ََّل
َی ٔم ِي َضا َ ٔ
ًَل َی ال َّيا ٔ
ْق ْ
َی َٓاْلِ ُ ِ َ
َ َج ِت َٗ ِب َل اْلِ ُ ِ َ
ض ُؿ ّهی َٗا َل ًَ ِب ُس اهَّللٔ َٓأیَّ ُت ُض َنا َما َ َ
كُلُو ََ َّ
الظ ِن ٔص ٔم ًِ َم ِِزٔب ٔ َضا
یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبایحؿیمیت،اوبزرہع،انبرمعفنبرجری،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای العامت ایقتم ںیم بس ےس ےلہپ اظرہ وہےن فایل اشنین آاتفب اک رغمب ےس ولطع وہان افر
اچتشےکفتقدابةاالرضاکولوگںےکاسےنمآانےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،فعیک،ایفسؿ،ایبایحؿیمیت،اوبزرہع،انبرمعفنبرجری،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
آاتفباکرغمبےسولطعوہان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 951

موسي  ،ارسائيلً ،اػه  ،زر ،حرضت ػٔواٌ بً ًشال رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بيساهَّلل بً ٰ

اٌ بِ ًٔ ًَ َّشا ٕل َٗا َل
رسائ ٔي َل ًَ ًِ ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اػ ٕه ًَ ًِ ز ٕٓٔر ًَ ًِ َػٔ َِو َ
رک بِ ًُ أَب ٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم َ
وسي ًَ ًِ إ ٔ ِ َ
َّ
َّ
َّ
ک
وٌ َس َي ّة ٓ َََل یَزَا ُل ذَل ٔ َ
رع ُؿ ُط َس ِب ٌُ َ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ٗ ٔ َب ٔل َم ِِز ٔ ٔب الظ ِن ٔص بَابّا َم ِٔتُو ّحا َ ِ

اب َم ِٔتُو ّحا لٔل َّت ِوبَةٔ َحًَّي َت ِللُ ٍَ َّ
الظ ِن ُص ٔم ًِ ى َ ِحؤظ ٔ َٓإٔذَا كَل ٌََ ِت ٔم ًِ ى َ ِحؤظ ٔل َِه یَ ِي َٔ ٍِ َنٔ ِّشا إ ٔ َیناى َُضا ل َِه َت ًِ ُٜآ َم َي ِت ٔم ًِ
ا ِل َب ُ
ل أَ ِو ََ ٛش َب ِت فٔی إ ٔ َیناى ٔ َضا َخي ِ ّرا
َٗ ِب ُ
اوبرکب نب ایب ہبیش  ،دیبع اہلل نب ومٰیس ،ارسالیئ ،اعمص  ،زر ،رضحت وفصاؿ نب اسعؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرغمبیکرطػاکیدرفازہالھکوہاےہسجیکوچڑایئرتسربس(یکاسمتفےہہیدرفازہوتہبےئلیک
رباربالھکرےہاگاتآہکنوس رجاس(رغمب)یکرطػےسولطعوہوسبجآاتفباساجبنےسولطعوہاجےئوتاسفتقاس
سفنےکےئلاامیؿالانوسددنمہنوہاگوجاسےسلبقاامیؿہنالایای(اسانگاگہرصخشےئلیکوتہبرکانوسددنمہنوہاگسجےن)اامیؿ
یکاحتلںیموکیئکینلمع(وتہبفروجعایلاہلل)ہنایکوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبومٰیس،ارسالیئ،اعمص،زر،رضحتوفصاؿنباسعؽریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 952

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ط٘ي ،ٙحرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يُ ًِ ًَ ٙح َذ ِي َٔ َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسث َ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
الس َّجا ُل أَ ًِ َو ُر ًَي ِ ٔن ا ِل ُي ِرسی ُجَٔا ُل َّ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
الظ ٌَز ٔ َم ٌَطُ َج َّي ْة َوى َ ْار َٓ َيا ُر ُظ َج َّي ْة َو َج َّي ُت ُط
َ
ى َ ْار
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع، ،قیق ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رف امای داجؽ ابںیئ آا ھ ےس اکان وہاگ اس ےک رس رپ تہب زایدہ ابؽ وہں ےگ اےکس اسھت اکی تنج افر اکی دفزخ
وہیگنکیلایکسدفزخ(درتقیقحافرااجنؾےکاحلظےس)تنجافرایکستنجدفزخوہیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،،قیق،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 953

راوی  :نرص بً ًلی جہـیم ،محنس بً مثىي ،روح بً ًبازہ ،سٌيس بً ابی رعوبہ ،ابی تياح ،مِيرہ بً سبيًٍ ،نزو بً
رحیث ،حرضت ابوبرک ػسی ٙرضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یم َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثى َّي َٗالُوا َح َّسثَ َيا َر ِو ُح بِ ًُ ًُ َبا َز َة َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
رحیِ ٕث ًَ ًِ أَبٔی بَ ِرکٕ ِّ
الؼ ِّسی َٔٗ ٙا َل َح َّسثَ َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
رعوبَ َة ًَ ًِ أَبٔی التَّيَّاحٔ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔي َرة ٔبِ ًٔ ُسب َ ِي ٍٕ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ُ َ
أَبٔی َ ُ
َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ َّ
اٌ
ُخ ُد ٔم ًِ أَ ِرقٕ بٔا ِل َن ِ ٔ
اسا ٌُ یَت ِ َب ٌُطُ أَٗ َِو ْاو َٛأ ٌَّ ُو ُجوصَ ُض ِه ا ِل َن َح ُّ
َ َ
الس َّجا َل یَ ِ ُ
ْش ُٔ ٚي َ٘ا ُل ل ََضا ُ َ
َط َٗ ُة
ا ِل ُن ِ َ
چہض
رصن نب یلع می ،دمحم نب ینثم ،رفح نب ابعدہ ،دیعس نب ایب رعفہب ،ایب ایتح ،ریغمہ نب شننْ ،رمعف نب رحثی ،رضحت اوبرکب دصقی
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ ئاتای ہک داجؽ رشمؼ ےک اکی العہق ےس ےلکن اگ
سجاکانؾرخااسؿےہاسےکاسھتاےسیولگوہںےگنجےکہرہےوگایہتہبہتڈاھںیلںیہ(ینعیےٹپچافررُپوگتش)۔
چہض
رافی  :رصننبیلع می ،دمحمنبینثم،رفحنبابعدہ ،دیعسنبایبرعفہب،ایبایتح ،ریغمہنبشننْ ،رمعفنب رحثی،رضحتاوبرکب
دصقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 954

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،اساًيل بً ابی خالسٗ ،يص بً ابی حازو ،حرضت مِيرہ بً طٌبہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ أَبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َن ٌٔي ُ
َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ُنِٔي َرة ٔ بِ ًٔ ُط ٌِ َب َة َٗا َل َما َسأ َ َل أَ َح ْس ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ َّ
الس َّجا ٔل أَ ِٛث َ َر ٔم َّنا َسأ َ ِل ُت ُط َو َٗا َل ابِ ًُ
َّ
وٌ إ ٔ ٌَّ َم ٌَطُ َّ
اب َٗا َل ص َُو أَص َِو ٌُ ًَل َی اهَّللٔ ٔم ًِ
ى َُني ِر ٕأَ َط َّس ُس َؤ ّاَل ٔمىِّي َٓ َ٘ا َل یٔی َما َت ِشأ َ ُل ًَ ِيطُ ُٗل ُِت إٔى َّ ُض ِه َي ُ٘ولُ َ
الْش َ
الل ٌَ َاو َو َ

ک
ذَل ٔ َ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،فعیک،ااسلیعنبایباخدل،،سینبایباحزؾ،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسداجؽےکابرےںیمھجمےسزایدہیسکےنںیہنوپاھچ۔آپےن(اکیرمہبت)رفامایمت
اس ےک قلعتم ایک وپانھچ اچےتہ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ولگ ےتہک ںیہ ہک اس ےک اپس اھکان اپین یھب وہاگ۔ رفامای ہی اہلل ےک ےئل اس
(داجؽ)ےستہبآاسؿےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن ،یلع نبدمحم،فعیک ،ااسلیعنبایباخدل،،سی نبایب احزؾ،رضحتریغمہ نبہبعش ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 955

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،ابواسناًيل بً ابی خالس ،محالس ،طٌيي ،حرضت ٓاكنہ بيت ٗيص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ُم َحال ٔ ٕس ًَ ًِ َّ
الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ َٓاك َٔن َة ب ٔ ِيتٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسث َ َيا أَبٔی َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ک إ ٔ ََّل َی ِو َو
َٗ ِي ٕص َٗال َِت َػلَّی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
اٌ َلَ َي ِؼ ٌَ ُس ًَل َِيطٔ َٗ ِب َل ذَل ٔ َ
َات َی ِوو ٕ َو َػٌ َٔس ا ِلنٔ ِيب َ َر َوک َ َ

ا ِل ُح ُن ٌَ ٔة ٓ ِ
ض َٓنٔ ًِ بَي ِ ٔن َٗائ ٕٔه َو َجال ٔ ٕص َٓأ َ َط َار إٔل َِيض ٔ ِه ب ٔ َي ٔسظ ٔأَ ٌِ ا ِٗ ٌُ ُسوا َٓإٔنِّی َواهَّللٔ َما ٗ ُِن ُت َم َ٘امٔی َص َذا
َاط َت َّس ذَل ٔ َ
ک ًَل َی ال َّيا ٔ
َ
ْٔلَ ِمز ٕ َی ِي َٔ ٌُِ ُٜه ل ٔ َزُ َِب ٕة َو ََل ل ٔ َزص َِب ٕة َو َلَ ًَّٜٔتنٔ ّامی َّ
رف ٔح َو ُ َّْقة ٔ ا ِل ٌَي ِ ٔن َٓأ َ ِحب َ ِب ُت
السار َّٔی أَ َتانٔی َٓأ ِخب َ َرنٔی َخب َ ّرا َم َي ٌَىٔي ا ِل َ٘ ِيلُو َل َة ٔم ًِ ا ِل َ َ
أَ ٌِ أَ ِن ُ َ ُ
َ َح ىَب ٔ ِّيِ ُٜه أَ ََل إ ٔ ٌَّ ابِ ًَ ًَ ٕ ٓه ل ٔ َتنٔ ٕيه َّ
السار ِّٔی أَ ِخب َ َرنٔی أَ ٌَّ الزِّیحَ أَ ِل َحأ َ ِت ُض ِه إیٔ َی َجز ٔ َیزة ٕ ََل َي ٌِز ٔ ُٓوى َ َضا َٓ َ٘ ٌَ ُسوا فٔی
ْش ًَل َِيِ ٜه َ َ

َٗ َوار ٔٔب َّ
اس ُة َٗالُوا أَ ِخبٔرٔی َيا َٗال َِت َما
َُخ ُجوا ٓ َٔيضا َٓإٔذَا ص ُِه بٔظَ ِي ٕئ أَص َِس َب أَ ِس َو َز َٗالُوا َل ُط َما أَى ِ َت َٗا َل أَىَا ا ِل َح َّش َ
الشٔٔي َي ٔة ٓ َ َ
أَىَا ب ٔ ُن ِدب ٔ َرتِٔ ُٜه َط ِيئّا َو ََل َسائ ٔ َلتِٔ ُٜه َو َلَ ًِٔ ٜص َذا َّ
السیِزُ َٗ ِس َر َم ِ٘ت ُُنو ُظ َٓأِتُو ُظ َٓإ ٔ ٌَّ ٓ ٔيطٔ َر ُج َّل بٔاْلِ َ ِط َوا ٔ ٚإیٔ َی أَ ٌِ تُ ِدبٔرُو ُظ َویُ ِدب ٔ َر ُِ ٛه

َٓأ َ َت ِو ُظ ٓ ََس َخلُوا ًَل َِيطٔ َٓإٔذَا ص ُِه بٔظَ ِي ٕذ ُموثَ َٕ ٙطسٔی ٔس ا ِل َوثَا ٔ ٚیُوِ ضٔزُ ا ِل ُحزِ ٌَ َطسٔی ٔس ال َّتظَ ک ِّی َٓ َ٘ا َل َل ُض ِه ٔم ًِ أَیِ ًَ َٗالُوا ٔم ًِ
َّ
الظاو ٔ َٗا َل َما ٓ ٌََل َِت ا ِل ٌَ َز ُب َٗالُوا ى َ ِح ًُ َٗ ِو ْو ٔم ًِ ا ِل ٌَ َز ٔب ًَ َّه َت ِشأ َ ُل َٗا َل َما ٓ ٌََ َل َص َذا الزَّ ُج ُ َّ
َ َد ٓ ٔيِ ُٜه َٗا ُلوا
ل ال ٔذی َ َ
َ
َ
َُغ َٗالُوا َخي ِ ّرا
َخي ِ ّرا ىَا َوی َٗ ِو ّما َٓأهِ َض َز ُظ اهَّللُ ًَل َِيض ٔ ِه َٓأ ِمزُص ُِه ا ِل َي ِو َو َجنٔي ٍْ إ ٔ َل ُض ُض ِه َواح ْٔس َوزٔیيُ ُض ِه َواح ْٔس َٗا َل َما ٓ ٌََل َِت ًَي ِ ُن ز َ َ
اٌ َٗالُوا یُ ِل ٌٔ ُه ثَ َن َز ُظ ک ُ َّل ًَاو ٕ َٗا َل
اٌ َوبَ ِي َش َ
وٌ ٔم ِي َضا ل ٔ َش ِ٘ئض ٔ ِه َٗا َل ٓ ََنا ٓ ٌََ َل ى َ ِد ْل بَي ِ َن ًَ َّن َ
وٌ ٔم ِي َضا ز ُُرو ًَ ُض ِه َو َي ِش َت ُ٘ َ
َي ِش ُ٘ َ

ئ َٗا َل َٓزَ َ َ
ٓ ََنا ٓ ٌََل َِت ب ُ َحي ِ َرةُ َّ
َا ٕ
ت ث ُ َّه َٗا َل ل َِو ا ِن َٔل َُّت ٔم ًِ َوثَاقٔی
اللبَرٔیَّةٔ َٗالُوا َت َس َّٓ َُ ٙج َي َباتُ َضا ٔم ًِ َٛث ِ َرة ٔ ا ِل َنا ٔ
َ ث ََل َث َز َ َ
َ
َص َذا ل َِه أَ َز َِ أَ ِر ّؿا إ ٔ ََّل َوكٔئِت َُضا بٔز ٔ ِجل َ َّی َصا َتي ِ ٔن إ ٔ ََّل كَ ِي َب َة ل َِي َص یٔی ًَل َِي َضا َسبٔي ْل َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إیٔ َی َص َذا
َک َطاص ْٔز
َؤی َص ٔذظ ٔكَ ِي َب ُة َو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ َما ٓ َٔيضا َ ٔ
َر ْیَ ٙؿي َِّْ ٙو ََل َوا ٔس ٍْ َو ََل َس ِض ْل َوَلَ َج َب ْل إ ٔ ََّل َو ًَل َِيطٔ َمل ْ
َی ِي َتهٔی َ َ
َس ِي َٔ ُط إیٔ َی یَ ِوو ٔا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،اوباامسلیع نب ایب اخدل ،اجم دل ،یبعش ،رضحت افب ہ تنب ،سی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رفز یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزادارفامیئافرربنمرپرشتفیالےئاسےسلبقآپہعمجےکالعفہربنمرپرشتفیہنےلاجےتےھت۔
ولوگں وک ہی ابت رگاں زگری (افر ربھگا ےئگ ہک ہن ولعمؾ ایک ابت ےہ) ھچک ولگ ڑھکے وہےئ ےھت افر ھچک ےھٹیب وہےئ آپ ےن
اںیہن اہھت ےک ااشرہ ےس ےنھٹیب اک ارم رفامای (رھپ رفامای) دخبا ںیم اس ہگج یسک اےسی ارم یک فہج ےس ڑھکا ںیہن وہا سج ےس ںیہمت
رتبیغایرت )باکافدئہوہ ہکلب(فہج ہیوہیئہک)،میمداری ریمےاپسآےئ افرےھجم ایسیابت ئاتیئہکوخیش افر رفتحویکہج ےس
ںیم دفرہپ وس ہن اکس وت ںیم ےن اچاہ ہک وخیش اہمترے ادنر یھب الیھپدفں  رر ےس ونس ،میم داری ےک اچچزاد اھبیئ ےن ےھجم ئاتای ہک
(دنمسری رفس ںیم) ابد قرافل اںیہن اکی ریغ رعمفػ زجریہ ںیم ےل یئگ ہی (امتؾ اسمرف) وھچیٹ ویتشکں ںیم ھٹیب رک اس زجریہ ںیم
ارتےفاہں ےبمل ابولںفایل اکیایسہزیچ دیھکی اوہنں ےن اس ےس وپاھچ وت وکؿ ےہ؟ ےنہک یگل ںیم اجوسس وہں۔ اوہنں ےن اہک رھپ
ںیمہ ئاتؤ (ربخںیدف ہک اجوسس اک یہی اکؾ ےہ) ےنہک یگل ںیم ںیہمت ھچک ربخ ہندفں یگ افر ہن یہ مت ےس ھچک وپوھچںیگ نکیل اس دنمر
ںیماجؤافرد۔ںوھوجمتوکفاہںرظنآاتےہ۔فاہںاکیصخشےہوجمتےسابںیترکےناکسبااشقئےہینعیمتےسربخوپےنھچاکافرمت
وکربخںید ےناک۔ریخفہولگاسدنمر(ابعدتاخہن)ںیمےئگ۔داھکیوتاکیوبڑاھےہوجوخبڑکجاوہاےہ۔اہےئاہےئرکاتےہ
تہبرجنںیمےہافراکشتی ںیم۔مہےناسےساہکرخایبوہریتیوتوکؿےہ؟فہوبال متریمیربخےنیلرپاقدر وہےئےلہپاینپ ربخ
ایبؿرکف۔ مت وکؿولگ وہ؟ (رھپ)اس ےن اہک مت ولگ اہکں ےسآےئ وہ؟ اوہنں ےن اہک اشؾ ےس۔اس ےن وپاھچ رعب اک ایک احؽ
ےہ؟اوہنںےناہکمہ رعبیہےکولگںیہنجوکوتوپاتھچےہ۔اسےناہکاسصخشاک(یبن)اکایکاحؽےہوجمتولوگںںیمدیپا

وہا؟ اؿ ولوگں ےن اہک ااھچ احؽ ےہ۔ اس یبن ےن اکی وقؾ ےس دینمش یک نکیل اہلل ےن اس وک اغبل رک دای۔ اب رعب ےک ولگ
ذمبہںیماکیوہےئگاؿاکدخااکییہےہافرااکن دنییھباکییہےہ۔رھپاسےنوپاھچزُ رغےکہمشچاکایکاحؽےہ؟زرغاکی
اگؤں ےہ اشؾ ںیم اہجں زرغ رضحت ولط ہیلع االسلؾ یک یٹیب ارتںی ںیھت فاہں اکی ہمشچ ےہ اس اک اپین وسھک اجان داجؽ ےک ک ےنل یک
اشنینےہ۔اوہنںےناہکااھچاحؽےہ۔ولگاسںیمےساےنپوتیھکںوکاپیندےتیںیہافرےنیپےئلیکیھباسںیمےساپینےتیلںیہرھپ
اسےنوپاھچامعؿافرشیبؿےکدرایمؿیکوجھکراکایکاحؽےہ؟اوہنںےناہکرہاسؽاسںیمےسوجھکرارتیتےہ۔رھپاسےناہک
ربطہیےکاتالباکایکاحؽےہ؟اوہنںےناہکاسےکدفونںانکرفںرپاپینوکدات ےہینعیاسںیماپینرثکتےسےہ۔ہینسےک
نیت ابر فہ صخش وکدا رھپ ےنہک اگل ارگ ںیم اس دیق ےس وھچوٹں وت یسک زنیم وک ہن وھچڑفں اگ اہجں ںیم ہن اجؤں وسا (دمہن) ہبیط ےک۔
فاہںاجےنیکھجموکاطتقںیہن۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسرپےھجمتہبوخیشوہیئ۔ہبیطیہیرہشےہ۔مسقایکسسج
ےکاہھتںیمریمیاجؿےہدمہنںیموکیئگنتراہوہایداشدہوہرنؾزنیموہایتخساہپڑرگماسہگجاکیرفہتشیگننولتارےئلوہےئ
نیعمےہایقتمکت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوباامسلیعنبایباخدل،اجمدل،یبعش،رضحتافب ہتنب،سیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 956

یحٌي بً حنزہً ،بسالزحنً بً یزیس بً جابزً ،بسالزحنً بً جبير بً نٔير ،حرضت ىواض بً
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،
سنٌاٌ ِکبی

یس بِ ًٔ َجاب ٔز ٕ َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َح ِنزَ َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
ََک َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
الس َّجا َل ا ِل َِ َسا َة
نُ َٔيِر ٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی أَىَّطُ َسنٔ ٍَ ال َّي َّو َاض بِ ًَ َس ِن ٌَ َ
اٌ ا ِلک ٔ ََلب ٔ َّی َي ُ٘و ُل ذ َ َ

َّ
َّ
َّ
َ
ک ٓ ٔي َيا َٓ َ٘ا َل
رع َٖ ذَل ٔ َ
َٓ َدٔ ََف ٓ ٔيطٔ َو َر َٓ ٍَ َحًي هَ َي َّيا أى َّ ُط فٔی كَائ ٔ َٔةٔ ال َّي ِد ٔل َٓ َل َّنا ُر ِح َيا إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ

ِ
ََک َت َّ
الس َّجا َل ا ِل َِ َسا َة َٓ َدٔ َِـ َت ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه َرٓ ٌَِ َت َحًَّي هَ َي َّيا أَى َّ ُط فٔی كَائ ٔ َٔةٔ ال َّي ِد ٔل َٗا َل َُيِرُ
َما َطأىُِ ُٜه َٓ ُ٘ ِل َيا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ذ َ ِ
َ
َّ
ُخ ِد َول َِش ُت ٓ ٔيِ ُٜه َٓا ِمزُ ْؤ َححٔيخُ َن ِٔ ٔشطٔ َواهَّللُ
ُخ ِد َوأَىَا ٓ ٔيِ ُٜه َٓأىَا َححٔي ُح ُط ُزوىَِ ُٜه َوإ ٔ ٌِ یَ ِ ُ
الس َّجا ٔل أَ ِخ َو ُٓىٔي ًَل َِيِ ُٜه إ ٔ ٌِ َی ِ ُ

َ ُ
ْقأِ ًَل َِيطٔ
اب َٗ َل ْم ًَ ِييُطُ َٗائ َٔن ْة َٛأنِّی أ َط ِّب ُضطُ بٔ ٌَ ِب ٔس ا ِل ٌُزَّی بِ ًٔ َٗ َل ًٕ ٓ ََن ًِ َرآ ُظ ٔم ِيِ ُٜه َٓل َِي ِ َ
َخلٔي ًَٔٔي ًَل َی کُلِّ ُم ِشل ٔ ٕه إٔى َّ ُط َط ٌّ
ُخ ُد ٔم ًِ َخ َّل ٕة بَي ِ َن َّ
اث َینٔي ّيا َو ًَ َ
الظاو ٔ َوا ِلٌ َٔزا َٔ ٌََ ٓ ٚ
اث ٔط َن ّاَل یَا ً ٔ َبا َز اهَّللٔ اثِبُتُوا ُٗ ِل َيا َیا
ٓ ََوات ٔحَ ُس َورة ٔ ا ِل َِ ٜض ٕٔ إٔى َّ ُط یَ ِ ُ
وٌ َی ِو ّما یَ ِو ْو ََ ٛش َي ٕة َو َی ِو ْو َٛظَ ِضز ٕ َویَ ِو ْو َُ ٛح ُن ٌَ ٕة َو َسائٔزُ أَیَّا ٔمطٔ َٛأَیَّا ٔمِ ُٜه ُٗ ِل َيا یَا
َر ُسو َل اهَّللٔ َو َما لُ ِب ُثطُ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق َٗا َل أَ ِر َب ٌُ َ
َّ
ق
رساًُطُ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
َر ُسو َل اهَّللٔ ٓ ََذل ٔ َ
ک ا ِل َي ِو ُو ال ٔذی ََ ٛش َي ٕة َتِٜٔٔي َيا ٓ ٔيطٔ َػ ََلةُ یَ ِوو ٕ َٗا َل َٓا ِٗ ُس ُروا َلطُ َٗ ِس َر ُظ َٗا َل ُٗ ِل َيا ٓ ََنا إ ٔ ِ َ
وٌ بٔطٔ َٓ َيأ ِ ُمزُ َّ
َط
وٌ َل ُط َویُ ِؤ ٔميُ َ
اس َت ِسبَ َز ِت ُط ال ِّزیحُ َٗا َل ٓ ََيأتِ ٔی ا ِل َ٘ ِو َو ٓ ََي ِس ًُوص ُِه ٓ ََي ِش َتحٔيبُ َ
َٗا َل کَا ِل َِ ِيثٔ ِ
َط َٓت ُِن ٔ َ
الش َنا َئ أَ ٌِ تُ ِن ٔ َ
ِ
اِص ث ُ َّه َیأتِ ٔی
رضو ًّا َوأَ َم َّس ُظ َخ َو ٔ َ
َو َیأ ُمزُ اْلِ َ ِر َق أَ ٌِ تُ ِيب ٔ َت َٓت ُ ِيب ٔ َت َو َتزُو ُح ًَل َِيض ٔ ِه َسارٔ َح ُت ُض ِه أَك ِ َو َل َما کَاى َ ِت ذُ ّری َوأَ ِس َب َِطُ ُ ُ
ُخبَةٔ ٓ ََي ُ٘و ُل ل ََضا
وٌ ُم ِنحٔلٔي َن َما بٔأَیِسٔیض ٔ ِه َط ِي ْئ ث ُ َّه یَ ُن َّز بٔا ِل َ ٔ
وٌ ًَل َِيطٔ َٗ ِو َلطُ َٓ َي ِي َ ٔ
رص ُٖ ًَ ِي ُض ِه َٓ ُي ِؼب ٔ ُح َ
ا ِل َ٘ ِو َو ٓ ََي ِسًُوص ُِه َٓيَرُ ُّز َ
رضب ُ ُط ب ٔ َّ
رضبَ ّة
ٔيب ال َّي ِح ٔل ث ُ َّه َی ِسًُو َر ُج َّل ُم ِن َتلٔئّا َط َبا ّبا َٓ َي ِ ٔ
َظٔی ُٛيُ َوز ٔک َٓ َي ِي َلل ٔ َُٓ ٙتَت ِ َب ٌُ ُط ُٛيُو ُز َصا ََ ٛي ٌَاس ٔ
أَ ِ ٔ
الش ِي ٕٔ َ ِ

ک إٔذِ َب ٌَ َث اهَّللُ ً َٔيسي ابِ ًَ َم ِزیَ َه
ل َو ِج ُض ُط َي ِـ َح ُ
ٓ ََي ِ٘ َل ٌُ ُط ٔجزِ َل َتي ِ ٔن َر ِم َي َة ا ِل َِ َز ٔ
ک َٓب َ ِي َي َنا ص ُِه ََ ٛذل ٔ َ
ل یَ َت َض َّل ُ
ق ث ُ َّه َی ِسًُو ُظ َٓ ُي ِ٘ب ٔ ُ
ِ َ
َط َوإٔذَا
َٓ َي ِيز ٔ ُل ً ٔ ِي َس ا ِل َن َي َارة ٔا ِلب َ ِي َـا ٔ
ئ َِ
شق ٔ َّی ز ٔ َم ِظ َ ٙبَي ِ َن َم ِضزُو َز َتي ِ ٔن َوا ٔؿ ٌّا َِ َّٔ ٛيطٔ ًَل َی أَ ِجي ٔ َح ٔة َم َل َٜي ِ ٔن إٔذَا كَأكَأ َرأ ِ َس ُط َٗ َ َ
َرُٓ ُط َٓ َي ِي َلل ٔ ُٙ
اٌ کَال ُّل ِؤلُؤٔ َو ََل َی ٔح ُّل لٔک َ ٔ ٕ
اَ َیحٔ ُس رٔیحَ َن َٔ ٔشطٔ إ ٔ ََّل َم َ
َرٓ ٌََ ُط یَ ِي َحس ُٔر ٔم ِي ُط ُج َن ْ
ات َو َنٔ َُش ُط َی ِي َتهٔی َح ِي ُث یَ ِي َتهٔی َ َ
اب لُ ٓ ٕس ٓ ََي ِ٘ ُتلُطُ ث ُ َّه َیأتِ ٔی ى َ ٔي ُّي اهَّللٔ ً َٔيسي َٗ ِو ّما َٗ ِس ًَ َؼ َن ُض ِه اهَّللُ ٓ ََي ِن َشحُ ُو ُجو َص ُض ِه َویُ َح ِّسث ُ ُض ِه ب ٔ َس َر َجات ٔض ٔ ِه فٔی
َحًَّي یُ ِسر َٔٛطُ ً ٔ ِي َس بَ ٔ
رح ِز ً َٔبازٔی إیٔ َی
ا ِل َح َّيةٔ َٓب َ ِي َي َنا ص ُِه ََ ٛذل ٔ َ
َ ِج ُت ً َٔبا ّزا یٔی َلَ یَ َسا ٌٔ ْٔلَ َح ٕس بٔ٘ ٔ َتالٔض ٔ ِه َوأَ ِ ٔ
ک إٔذِ أَ ِووَی اهَّللُ إٔل َِيطٔ یَا ً َٔيسي إنِّٔی َٗ ِس أَ ِ َ
وٌ ٓ ََي ُن ُّز أَ َوائٔلُ ُض ِه ًَل َی ب ُ َحي ِ َرة ٔ َّ
وٌ
ْشب ُ َ
اللورٔ َویَ ِب ٌَ ُث اهَّللُ َیأ ِ ُجو َد َو َمأ ِ ُجو َد َوص ُِه ََ ٛنا َٗا َل اهَّللُ ٔم ًِ کُلِّ َح َس ٕب یَ ِي ٔشلُ َ
ُّ
اللبَرٔیَّ ٔة ٓ ََي ِ َ
وٌ َرأِ ُض َّ
الث ِورٔ ْٔلَ َح ٔسص ِٔه
رض ى َ ٔي ُّي اهَّللٔ َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َحًَّي یََ ُٜ
وٌ َل َ٘ ِس ک َ َ
آَص ُِه ٓ ََي ُ٘ولُ َ
َما ٓ َٔيضا ث ُ َّه یَ ُن ُّز ٔ ُ
اٌ فٔی َص َذا َمائْ َم َّز ّة َو َی ِح ُ ُ
ٕ فٔی رٔ َٗابٔض ٔ ِه
َخي ِ ّرا ٔم ًِ ٔمائ َ ٔة زٔی َيا ٕر ْٔلَ َح ٔس ُِ ٛه ا ِل َي ِو َو َٓيَرُِ َُب ى َ ٔي ُّي اهَّللٔ ً َٔيسي َوأَ ِػ َحابُطُ إیٔ َی اهَّللٔ َٓيُرِ ٔس ُ
ل اهَّللُ ًَل َِيض ٔ ِه ال َّي َِ َ
وٌ َ َِ َسي ََ ٛن ِو ٔ
وٌ َم ِو ٔؿ ٍَ ٔطب ِر ٕ إ ٔ ََّل َٗ ِس َم َ ََل ُظ َزصَ ُن ُض ِه
ت َنٔ ِٕص َواح َٔسة ٕ َویَ ِضب ٔ ُم ى َ ٔي ُّي اهَّللٔ ً َٔيسي َوأَ ِػ َحاب ُ ُط ٓ َََل َیحٔ ُس َ
َٓ ُي ِؼب ٔ ُح َ
َ
ل
َطحُ ُض ِه َح ِي ُث َطا َئ اهَّللُ ث ُ َّه یُ ِز ٔس ُ
وٌ إیٔ َی اهَّللٔ َٓي ُ ِر ٔس ُ
َوىَتِيُ ُض ِه َوز ٔ َما ُؤص ُِه َٓي َ ِرَُبُ َ
ل ًَل َِيض ٔ ِه كَي ِ ّرا َٛأ ًِ َيا ٔ ٚا ِلبُ ِدتٔ َٓ َت ِحنٔلُ ُض ِه َٓ َت ِ َ
ق أَىِبًٔٔي ث َ َن َز َت ٔک َو ُر ِّزی
َطا َلَ یُٔ ًُّٔ ٜم ِيطُ بَ ِي ُت َم َسرٕ َو ََل َوبَز ٕٓ ََي ِِ ٔشلُ ُط َحًَّي یَتِرُ َٛطُ کَالزَّ َل َ٘ةٔ ث ُ َّه ُي َ٘ا ُل ل ٔ ِ ََل ِر ٔ
اهَّللُ ًَل َِيض ٔ ِه َم َ ّ

وٌ بٔ٘ ٔ ِحٔ َٔضا َویُ َبارٔ ُک اهَّللُ فٔی الز ِِّس ٔل َحً َّي إ ٔ ٌَّ ال ِّل ِ٘ َح َة
بَ َز ََ ٛت ٔک ٓ ََي ِو َمئ ٔ ٕذ َتأِک ُ ُ
ل ا ِلٌ َٔؼابَ ُة ٔم ًِ ال ِّز َّماى َ ٔة َٓت ُِظب ٔ ٌُ ُض ِه َو َي ِش َت ٔو ُّل َ

ْق َتِٜف ٔی ا ِل َ٘بٔي َل َة َوال ِّل ِ٘ َح َة ٔم ًِ ا ِل َِ َي ٔه َتِٜف ٔی ا ِل َٔد ٔ َذ َٓب َ ِي َي َنا ص ُِه
ض َوال ِّل ِ٘ َح َة ٔم ًِ ا ِل َب َ ٔ
ٔم ًِ ِاْلٔب ٔ ٔل َتِٜف ٔی ا ِل ٔٔئَ َاو ٔم ًِ ال َّيا ٔ
وٌ
ََ ٛذل ٔ َ
ض یَ َت َض َار ُج َ
ک إٔذِ َب ٌَ َث اهَّللُ ًَل َِيض ٔ ِه رٔی ّحا كَي َِّب ّة َٓ َتأ ِ ُخ ُذ َت ِح َت آبَاكٔض ٔ ِه َٓ َت ِ٘ب ٔ ُف ُر َ
وح ک ُ َّل ُم ِشل ٔ ٕه َویَ ِب َقی َسائٔزُ ال َّيا ٔ
ََ ٛنا َت َت َض َار ُد ا ِل ُح ُنزُ ٓ ٌََل َِيض ٔ ِه َت ُ٘ ُوو َّ
الشا ًَ ُة

اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتوناسنباعمسؿالکیبےسرفاتیےہ
ہک آرضحنت یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن حبص وک داجؽ اک ایبؿ ایک وت اسیک ذتل یھبایبؿ یک(ہک فہ اکان ےہ افر اہلل ےک زندکی ذلیل
ےہ)افراسیکسبایئیھبایبؿیک(ہکاساکہنتفتخسےہافرفہاعداتےکالخػابںیتدالھکےئاگاہیںکتہکمہےھجمسہکفہاؿ
وجھکرفںںیمےہ(ینعیااسیرقبیےہوگایاحرضےہہیآپےکایبؿاکارثافراحصہبےکاامیؿاکببساھت(بجمہولٹرکآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےئگ(ینعیدفرسےفتق)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداجؽےکڈراکارثمہںیماپای(امہرے
ہرہفںرپربھگاٹہ افروخػےس)آپےنوپاھچاہمتراایکاحؽےہ؟مہےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسحبصوکآپ
ےن داجؽ اک ذرک ایک اس یک ذتل یھب ایبؿ یک افر ایکس

یھب ایبؿ یک اہیں کت ہک مہ ےھجمس ہک فہ ا یہ وجھکر ےک دروتخں ںیم

ےہ۔آپےنرفامایداجؽےکوساافرفںاکےھجمزایدہڈرےہمترپافرداجؽارگریمیوموجدیگںیمالکنوتںیماسےستجحرکفںاگ
اہمتریرطػےس(متاگلروہےگ)افرارگاسفتقےلکنبجںیممتںیمہنوہں(ہکلبریمیفافتوہاجےئ(وترہاکیصخشاینپ
تجحآپرکےلافراہللریما،ہفیلےہرہاملسمؿرپ۔د۔ںوھ!داجؽوجاؿےہ(افر،میمیکرفاتیںیمزگراہکفہوبڑاھےہافراشدی
رجنفمغ ےس ،میم وک وبڑاھ ولعمؾ وہا وہ ہی یھب داجؽ اک وکیئ دبعشہ وہ) اس ےک ابؽ تہب رگنھگایےل ںیہ ایکسآا ھ ارھبی وہیئ ےہ۔
وگای ںیمایکساشمتہبداتھکیوہںدبعازعلی نبنطقےس(فہاکیصخشاھت۔وقؾزخاہع اک وجاجتیلہ ےکزامہنںیم رمایگاھت) رھپ وج
وکیئ مت ںیم ےس داجؽ وک اپےئ وت رشفع وسرۃ فہک یک آںیتی اس رپ ڑپےھ (اؿ آوتیں ےک ڑپےنھ ےس داجؽ ےک ہنتف ےس ےچب اگ)
د۔ںوھداجؽہلخےسےلکناگوجاشؾافررعاؼےکدرایمؿ(اکیراہ)ےہافرشفدالیھپاترھپےاگداںیئرطػافرابںیئرطػوکلمں
ںیماےاہللےکدنبفںوبضمطرانہاامیؿرپمہےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہےنتکدونںکتزنیمرپرےہاگ؟
آپ ےن رفامای ہک اچسیل دؿ کت نج ںیم اکی دؿ اسؽ رھب اک وہاگ افر اکی دؿ اکی ےنیہم اک افر اکی دؿ اکی ےتفہ اک افر ابیق دؿ
اہمترےاؿدونںیکرطحمہےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہدؿوجاکیربساکوہاگوجاسںیممہوکاکیدؿ
یک(اپچنامنزںیاکیفوہںیگ(ایقسوتیہیاھتہکاکیفوہںیترگمآپےنرفامایادنازہرکےکامنزڑپھول۔مہےنرعضایکفہزنیمںیم
سکدقردلجےلچاگ(بجوت اینتوھتڑیدمتںیماسریداینوھگؾآاگیئ)آپےنرفامایاربیکاثمؽوہااسےکےھچیپ رےہیگفہاکی

وقؾےکاپسآےئاگافراوکناینپرطػالبےئاگفہاسوکامؿںیلےگافراسرپاامیؿالںیئےگ(اعمذاہللفہاولتیہاکدوعیرکے
اگ) رھپ فہ آامسؿ وک مکح دے اگ فہ اؿ رپ اپین رباسےئ اگ افر زنیم وک مکح دے اگ فہ اانج ااگےئ یگ افر اؿ ےک اجونر اشؾ وک آںیئ ےگ
(رچااگہےسولٹرک)ایکنوکاہؿوخبافیچنینعیوخبومےٹاتزےوہرکافراےکننھتوخبوخبرھبےوہےئدفدھفاےلافر
ایکن وھکںیھک وھپیل وہں یگ رھپ اکی وقؾ ےک اپس آےئ اگ اوکن اینپ رطػ البےئ اگ فہ ایکس ابت ہن امںین ےگ اےکس دخا وہےن وک رد رک
دںی ےگ) آرخ داجؽ اےکن اپس ےس ولٹ اجےئ اگ حبص وک ااکن کلم طحق زدہ وہاگ افر اےکن اہھت ںیم ھچک ںیہن رےہ اگ۔ رھپ داجؽ اکی
ڈنھکر رپ ےس زگرے اگ افر اس ےس ےہک اگ اےنپ زخاےن اکنؽ اس ڈنھکر ےک بس زخاےن اےکس اسھت وہںیل ےگ ےسیج دہش یک ایھکمں
سبی یھکم ینعی وسعیب ےک اسھت وہیت ںیہ رھپ اکی صخش وک البےئ اگ وج ااھچ وم ا اتزہ وجاؿ وہاگ افر ولتار ےس اوکس امرے اگ۔ فہ دف
ڑکٹےوہاجےئاگافررہاکیڑکٹےوکدفرسےڑکٹےےسریتےک(رگےنےک)افہلصکترکدےاگ۔رھپاساکانؾےلرکاس
وکالبےئاگفہصخشزدنہوہرکآےئاگااکسہنماتکمچوہاگافرفہاتسنہوہاگ۔ریخداجؽافرولگایساحتلںیموہںےگہکاےنتںیماہلل
رضحتٰیسیعنبرممیوکےجیھباگافردیفسانیمررپدقشمےکرشمؼاجیکبنارتںیےگ۔دف زردڑپکےےنہپوہےئ(دففرسایزرفعاؿ
ںیمرےگنوہںےگ)افراےنپدفونںاہھترفوتشںےکابزف رپرےھکوہےئبج فہاانپرس اکھجںیئےگوتاسںیمےس ہنیسپےکپٹاگافر
بجافاچنرکںیےگوتےنیسپےکرطقےاسںیمےسرگںیےگومیتیکرطحافروجاکرفاؿےکاسسناکارثاپےئاگ(ینعیایکسوب)فہ
رماجےئ اگ افر اےکس اسسن اک ارث فاہں کت اجےئ اگ اہجں کت ایکن رظن اجےئ یگ آرخرضحت ٰیسیع ںیلچ ےگ افر داجؽ وک ابب دل رپ
اپںیئےگ(فہاکیاہپڑےہاشؾںیمافروضعبںےناہکہکتیبادقملساکاکیاگؤںےہ)فاہںاسرمدفدوکلتقرکںیےگ(داجؽ
اوکندھکیرکااسیلھگپاجےئاگےسیجکمناپینںیملھگاجاتےہ)رھپرضحتٰیسیعاہللےکیبناؿولوگںےکاپسآںیئےگختکواہللےن
داجؽےکرشےساچبایافراےکنہنمرپاہھتریھپںیےگ افراؿوکتنجںیموجدرےجںیلمےگفہاؿ ےسایبؿ رکےگنیولگایساحؽ
ںیموہںےگہکاہلل اعتیلفیحےجیھباگ۔رضحتٰیسیعرپاےٰیسیعںیم ےناےنپدنبفںدنبفںوکاکنال رکںیایہکےلہپےہ ہکاؿےس
وکیئڑلںیہناتکسوتریمے (ومنم)دنبفں وکوطراہپڑرپ ےلاج افراہللاعتیلایوجج افر اموججوکےجیھباگ ےسیجاہللےن رفامای(نم لک
دحببنُلوؿ)ینعیرہ اکیےلیٹرپےسڑچھدفڑںیےگوتااکنالہپرگفہ(وجلثمڈٹویںےکوہںےگرثکتںیماؿاکالہپہصحینعی
آےگ اک ہصح ربطہی ےکاتالب ںیم اپین اھت افر رضحتٰیسیع افرآپ ےکاسھت رےک رںیہےگ(وطر اہپڑرپ) اہیںکت ہک اکی لیب
یکرسیاؿےکےئلوسارشیفےسرتہبوہیگاہمترےےئلآجےکدؿ۔آرخرضحتٰیسیع افرآپےکاس؟یھاہللیکدراگہںیمداع
رکںی ےگ وت اہلل ایوجج اموجج ولوگں رپ اکی وھپڑا ےجیھب اگ (اس ںیم ڑیکا وہات ےہ) ایکن رگدونں ںیم فہ دفرسے دؿ حبص وک بس
رمےوہےئوہںےگےسیجاکیآدیمرماتےہافررضحتٰیسیعافرآپےکاس؟یھاہپڑےسارتںیےگافراکیابتشلرباربہگجہن
اپںیئ ےگ وج ایکن انکچیئ دبوب افر وخؿ ےس اخیل وہ آرخ فہ رھپ داع رکںی ےگ اہلل یک ہچنب ںیم اہلل اعتیل ھچک رپدن اجونر ےجیھب اگ نج یک

رگدںینیتخبافوٹنںیکرگدونںےکرباربوہںیگ(ینعیافوٹنںےکرباربرپدنآںیئےگیتخب افٹناکیمسقاکافٹنےہوجسباوہات
ےہفہایکن الںیشااھٹ رک ےلاجںیئ ےگ افراہجںاہللاعتیل وکوظنمر ےہفاہںڈاؽدںی ےگ رھپاہللاعتیلاپین رباسےئ اگوکیئرھگیٹم اک
اساپینوکہنرفکےکساگہیاپیناؿبسوکدوھڈاےلاگاہیںکتہکزنیمآہنیئیکرطحاصػوہاجےئیگرھپزنیمےساہکاجےئاگ
اباےنپ لھپاُاگ افراینپ ربتکریھپ ال اس دؿیئک آدیم لمرک اکیاانراھکےگنیئافر ریسوہ اجںیئ افراانر ےک ےکلھچ ےساسہیرکےگنی
(رتھچییکرطح)اےنتسبےسبےاانروہںےگ۔اہللاعتیلدفدھںیمربتکدےاگاہیںکتہکاکیدفدھفایلافینٹنولوگںیک
یئکامجوتعںرپاکیفوہیگاکیاگےئدفدھفایلاکیہلیبقےکولوگںوکاکیفوہیگافراکیرکبیدفدھفایلاکیوھچےٹےلیبقوکاکیفوہ
اجےئیگولگایساحؽںیموہںےگہکاہللاعتیلاکیاپزیکہوہاےجیھباگفہایکنولغبںےکےلتارثرکےیگافررہاکیومنمیکرفح
ضبقرکیگیافرابیقولگدگوھںیکرطحڑلےتڑگھجےتایامجعرکےت(االعہین)رہاجںیئےگاؿولوگںرپایقتموہیگ۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتوناسنباعمسؿالکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 957

یحٌي بً جابز كائیً ،بسالزحنً بً جبير بً نٔير ،حرضت ىواض بً
یحٌي بً حنزہ ،ابً جابزٰ ،
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،
سنٌاٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ َح ِنزَ َة َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َجابٔز ٕ ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ َجابٔز ٕ َّ
اللائٔ ِّی َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ
وٌ
اٌ َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس ُيوٗ ٔ ُس ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔيِر ٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ال َّي َّو َاض بِ ًَ َس ِن ٌَ َ

ود َونُ َّظابٔض ٔ ِه َوأَ ِتز ٔ َست ٔض ٔ ِه َس ِب ٍَ ٔسئي َن
ود َو َمأ ِ ُج َ
ٔم ًِ ٗ ٔ ٔس ِّي َیأ ِ ُج َ

اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،انباجربٰ،ییحینباجرباطیئ،دبعارلنمحنبریبجنبریفن،رضحتوناسنباعمسؿریضاہللاعتٰیلہنعےس

رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رقبی ےہ ہک املسمؿ ایوجج افر اموجج یک امکونں افر ڈاھولں وک
استربسکتالجںیئےگ۔
رافی  :اشہؾ نب امعرٰ ،ییحی نب زمحہ ،انب اجربٰ ،ییحی نب اجرب اطیئ ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،رضحت وناس نب اعمسؿ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 958

یحٌي بً ابی ًنزو حرضت
راوی ً :لی بً محنسً ،بسالزحنً محاربی ،اسناًيل بً رآٍ ابی رآٍ ،ابی زرًہ طيبانیٰ ،
ابوامامہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َرآ ٍٕٔ أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ أَبٔی ز ُِر ًَ َة َّ
الش ِي َبان ٔ ِّی یَ ِحٌَي بِ ًٔ
اٌ أَ ِٛثَرُ ُخ ِلبَتٔطٔ
أَبٔی ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة ا ِل َباص ٔل ٔ ِّی َٗا َل َخ َلب َ َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓک َ َ
َحسٔی ّثا َح َّسثَ َيا ُظ ًَ ًِ َّ
ق ُم ِي ُذ ذ ََرأَ اهَّللُ ذُ ِّریَّ َة آ َز َو
اٌ ٔم ًِ َٗ ِولٔطٔ أَ ٌِ َٗا َل إٔى َّ ُط ل َِه َتٔٓ ًِ ُٜت ِ َي ْة فٔی اْلِ َ ِر ٔ
الس َّجا ٔل َو َح َّذ َرىَا ُظ َٓک َ َ
الس َّجا ٔل َوإ ٔ ٌَّ اهَّللَ ل َِه یَ ِب ٌَ ِث ىَب ٔ ًّيا إ ٔ ََّل َح َّذ َر أ ُ َّم َتطُ َّ
أَ ًِوَ َه ٔم ًِ ٓٔت ِ َيةٔ َّ
آَ اْلِ ُ َم ٔه َوص َُو َخار ْٔد
آَ اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
ئ َوأَْمُتْن ٔ ُ
الس َّجا َل َوأَىَا ٔ ُ

ئ َححٔيخُ َن ِٔ ٔشطٔ
ُخ ِد ٔم ًِ َب ٌِسٔی َٓک ُ ُّل ا ِمز ٔ ٕ
ُخ ِد َوأَىَا بَي ِ َن هَ ِض َزاى َ ِيِ ُٜه َٓأَىَا َححٔ ْ
يخ لٔکُلِّ ُم ِشل ٔ ٕه َوإ ٔ ٌِ َی ِ ُ
ٓ ٔيِ ُٜه ََل َم َحا َل َة َوإ ٔ ٌِ یَ ِ ُ
ُخ ُد ٔم ًِ َخ َّل ٕة بَي ِ َن َّ
ٔيث َینٔي ّيا َو َيٌ ُ
الظاو ٔ َوا ِلٌ َٔزا ََٔ ٓ ٚيٌ ُ
ٔيث ٔط َن ّاَل یَا ً َٔبا َز اهَّللٔ َٓاثِبُتُوا
َواهَّللُ َخلٔي ًَٔٔي ًَل َی کُلِّ ُم ِشل ٔ ٕه َوإٔىَّطُ یَ ِ ُ
َٓإٔنِّی َسأ َ ٔػ ُٔ ُط َلِ ُٜه ٔػ َٔ ّة ل َِه َي ٔؼٔ َِضا إٔیَّا ُظ ى َ ٔي ٌّي َٗ ِبلٔی إٔى َّ ُط َی ِب َسأ ُٓ ََي ُ٘و ُل أَىَا ى َ ٔي ٌّي َوَلَ ى َ ٔي َّي َب ٌِسٔی ث ُ َّه یُ َثىِّي ٓ ََي ُ٘و ُل أَىَا َربُِّ ُٜه َو ََل َت َز ِو ٌَ
َ
َّ
ْق ُؤ ُظ ک ُ ُّل ُم ِؤ ٔم ًٕ کَات ٔبٕ أَ ِو َُي ِر ٔکَات ٔبٕ
َربَِّ ُٜه َحًي َت ُنوتُوا َوإٔى َّ ُط أَ ًِ َو ُر َوإ ٔ ٌَّ َربَِّ ُٜه ل َِي َص بٔأ ًِ َو َر َوإٔى َّ ُط َمِٜت ْ
اَ َي ِ َ
ُوب بَي ِ َن ًَ ِي َي ِيطٔ ک َ ٔ ْ
ْقأِ ٓ ََوات ٔحَ ا ِلِ َٜض ٕٔ
َوإ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ٓٔت ِ َيتٔطٔ أَ ٌَّ َم ٌَطُ َج َّي ّة َوى َ ّارا َٓ َيا ُر ُظ َج َّي ْة َو َج َّي ُت ُط ى َ ْار ٓ ََن ًِ ابِتُل ٔ َی ب ٔ َيارٔظ ٔ َٓل َِي ِش َتِ ِٔث بٔاهَّللٔ َو ِل َي ِ َ

َ
َ
َک أَبَا َک
وٌ ًَل َِيطٔ بَزِ ّزا َو َس ََل ّما ََ ٛنا کَاى َ ِت ال َّي ُ
رعاب ٔ ٕٓی أَ َرأَیِ َت إ ٔ ٌِ َب ٌَ ِث ُت ل َ
َٓ َتَ ُٜ
ار ًَل َی إٔبِ َزاص َٔيه َوإ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ٓٔت ِ َيتٔطٔ أ ٌِ َي ُ٘و َل ْٔل ِ َ
ک َوإ ٔ ٌَّ
ل َلطُ َط ِي َلاىَا ٌٔ فٔی ُػ َورة ٔ أَبٔيطٔ َوأ ُ ِّمطٔ ٓ ََي ُ٘ َوَل ٌٔ َیا بُى َ َّي َّاتب ٔ ٌِطُ َٓإٔىَّطُ َربُّ َ
ک أَ َت ِظ َض ُس أَن ِّی َربُّ َ
َوأ ُ َّم َ
ک ٓ ََي ُ٘و ُل َن ٌَ ِه َٓ َي َت َن َّث ُ
ْش َصا بٔا ِلنٔ ِيظَ ارٔ َحًَّي یُ ِل َقی ٔط َّ٘ َتي ِ ٔن ث ُ َّه َي ُ٘و َل اى ِ ُوزُوا إیٔ َی ًَ ِبسٔی َص َذا
ٔم ًِ ٓٔت ِ َيتٔطٔ أَ ٌِ ي َُش َّل َم ًَل َی َنٔ ِٕص َواح َٔسة ٕٓ ََي ِ٘ ُتل ََضا َویَ ِي ُ َ

َٓإٔنِّی أَ ِب ٌَ ُث ُط ِاْ ٌَ ث ُ َّه َیزِ ًُ ُه أَ ٌَّ َل ُط َربًّا َُي ِر ٔی َٓ َي ِب ٌَ ُث ُط اهَّللُ َو َي ُ٘و ُل َل ُط ا ِل َدب ٔ ُ
ک ٓ ََي ُ٘و ُل َرب ِّ َی اهَّللُ َوأَى ِ َت ًَ ُس ُّو اهَّللٔ أَى ِ َت
يث َم ًِ َربُّ َ
َّ
ک ٔمىِّي ا ِل َي ِو َو َٗا َل أَبُو ا ِل َح َش ًٔ َّ
الل َيآ ٔ ٔس ُّي َٓ َح َّسثَ َيا ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس
الس َّجا ُل َواهَّللٔ َما ُِ ٛي ُت َب ٌِ ُس أَ َط َّس َب ٔؼي َر ّة ب ٔ َ
ل أَ ِر َٓ ٍُ أ ُ َّمًٔي
اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل َولٔيسٔ ا ِل َو َّػاف ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذَل ٔ َ
ک ال َّز ُج ُ
اب َحًَّي َم َضي ل ٔ َشبٔيلٔطٔ َٗا َل
ک الزَّ ُج َل إ ٔ ََّل ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
َز َر َج ّة فٔی ا ِل َح َّيةٔ َٗا َل َٗا َل أَبُو َسٌٔي ٕس َواهَّللٔ َما َُّ ٛيا ى َُزی ذَل ٔ َ
ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی ث ُ َّه َر َج ٌِ َيا إیٔ َی َحسٔیثٔ أَبٔی َرآ ٍٕٔ َٗا َل َوإ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ٓٔت ِ َيتٔطٔ أَ ٌِ َیأ ِ ُم َز َّ
َط َو َیأ ِ ُم َز اْلِ َ ِر َق أَ ٌِ تُ ِيب ٔ َت
َط َٓت ُِن ٔ َ
الش َنا َئ أَ ٌِ تُ ِن ٔ َ

َٓت ُ ِيب ٔ َت َوإ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ٓٔت ِ َيتٔطٔ أَ ٌِ یَ ُن َّز بٔا ِل َه ِّی َٓ ُي َِّ ٜذبُوىَطُ ٓ َََل َت ِب َقی َل ُض ِه َسائ َٔن ْة إ ٔ ََّل َص َل َِ ٜت َوإ ٔ ٌَّ ٔم ًِ ٓٔت ِ َيتٔطٔ أَ ٌِ یَ ُنزَّ بٔا ِل َه ِّی َٓ ُي َؼ ِّسُٗوىَطُ
ٓ ََيأ ِ ُم َز َّ
ک أَ ِس َن ًَ َما کَاى َ ِت
وح َم َوا ٔطيض ٔ ِه ٔم ًِ َی ِو ٔمض ٔ ِه ذَل ٔ َ
َط َو َیأ ِ ُم َز اْلِ َ ِر َق أَ ٌِ تُ ِيب ٔ َت َٓت ُ ِيب ٔ َت َحًَّي َتزُ َ
َط َٓت ُِن ٔ َ
الش َنا َئ أَ ٌِ تُ ِن ٔ َ
ق إ ٔ ََّل َوكٔ َئطُ َوهَ َض َز ًَل َِيطٔ إ ٔ ََّل َم ََّ ٜة َوا ِل َنسٔی َي َة ََل َیأِت ٔيض ٔ َنا
رضو ًّا َوإٔى َّ ُط َلَ َی ِب َقی َط ِي ْئ ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ
َوأَ ًِوَ َنطُ َوأَ َم َّس ُظ َخ َو ٔ َ
اِص َوأَ َز َّر ُظ ُ ُ
الش َب َدةٔ
الو َزیِ ٔب اْلِ َ ِح َنز ٔ ً ٔ ِي َس ُم ِي َ٘ َل ٍٔ َّ
الش ُي ٔ
وٖ َػ ِل َت ّة َحًَّي یَ ِيز ٔ َل ً ٔ ِي َس ُّ
ٔم ًِ َن ِ٘بٕ ٔم ًِ ن ٔ َ٘ابٔض ٔ َنا إ ٔ ََّل َل٘ ٔ َي ِت ُط ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة ب ٔ ُّ

َّ
ٕ ا ِل َنسٔی َي ُة بٔأَصِل ٔ َضا ث َ ََل َث َر َجَٔا ٕ
َ َد إٔل َِيطٔ َٓت َ ِيف ٔی ا ِل َد َب َث ٔم ِي َضا ََ ٛنا یَ ِيف ٔی ا ِلٜٔيرُ
َٓت َ ِر ُج ُ
ت ٓ َََل َی ِب َقی ُم َيآ َْٔ ٙو ََل ُم َيآ ٔ َ٘ ْة إَٔل َ َ
ش ٕ
رک یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٓأ َیِ ًَ ا ِل ٌَ َز ُب یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َٗا َل
ک ا ِل َي ِو ُو یَ ِو َو ا ِل َد ََل ٔ
ؾ َٓ َ٘ال َِت أ ُ ُّو َ ٔ
یک ب ٔ ِي ُت أَبٔی ا ِل ٌَ َ ٔ
َخ َب َث ا ِل َحسٔی ٔس َویُ ِسع َی ذَل ٔ َ
الؼ ِبحَ إٔذِ ىَزَ َل
ص ُِه یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َٗلٔي ْل َو ُج ُّل ُض ِه بٔب َ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘سٔ ٔ
ض َوإ ٔ َما ُم ُض ِه َر ُج ْل َػال ٔ ْح َٓب َ ِي َي َنا إ ٔ َما ُم ُض ِه َٗ ِس َت َ٘ َّس َو ي َُؼل ِّی بٔض ٔ ِه ُّ
ض ٓ ََي َـ ٍُ ً َٔيسي
َ َج ٍَ ذَل ٔ َ
ْقی ل ٔ َي َت َ٘ َّس َو ً َٔيسي ي َُؼل ِّی بٔال َّيا ٔ
ًَل َِيض ٔ ِه ً َٔيسي ابِ ًُ َم ِز َی َه ُّ
ک ِاْل ٔ َم ُاو یَ ِيُ ُٜؽ َی ِنشٔي ا ِل َ٘ ِض َ َ
الؼ ِبحَ َ َ

َی َس ُظ بَي ِ َن َٛتٔٔ َِيطٔ ث ُ َّه َي ُ٘و ُل َل ُط َت َ٘ َّس ِو ٓ ََؼلِّ َٓإٔى َّ َضا ل َ ُ
رص َٖ َٗا َل ً َٔيسي ًَل َِيطٔ ال َّش ََلو
َک أٗ ٔ َين ِت َٓ ُي َؼل ِّی بٔض ٔ ِه إ ٔ َما ُم ُض ِه َٓإٔذَا ا ِن َ َ
ی ک ُ ُّل ُض ِه ذُو َس ِي ٕٕ ُم َحلًّی َو َسا ٕد َٓإٔذَا ىَوَ َز إٔل َِيطٔ َّ
اب َٓ ُي ِٔ َتحُ َو َو َرائ َ ُط َّ
ٕ یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
الس َّجا ُل
الس َّجا ُل َم ٌَ ُط َس ِب ٌُ َ
وٌ أَ ِل َ
ا ِٓ َت ُحوا ا ِل َب َ
ئ َو َی ِي َلل ٔ ُ ٙصَارٔ ّبا َو َي ُ٘و ُل ً َٔيسي ًَل َِيطٔ َّ
رضبَ ّة ل ًَِ َت ِشب ٔ َ٘ىٔي ب ٔ َضا َٓ ُي ِسرٔ ُُ ٛط
وب ا ِلنٔلِحُ فٔی ا ِل َنا ٔ
الش ََلو إ ٔ ٌَّ یٔی ٓ َ
َاب ََ ٛنا َی ُذ ُ
ذ َ
ٔيک َ ِ

َّ
ک
الْشق ٔ ِّی ٓ ََي ِ٘ ُتلُ ُط ٓ ََي ِضز ٔ ُو اهَّللُ ا ِل َي ُضو َز ٓ َََل َی ِب َقی َط ِي ْئ ٔم َّنا َخل ََ ٙاهَّللُ یَ َت َو َاری بٔطٔ یَ ُضوز ٔ ٌّی إ ٔ ََّل أَى ِ َل َ ٙاهَّللُ ذَل ٔ َ
ً ٔ ِي َس بَ ٔ
اب ال ُّل ِّس ِ
َّ
الظ ِي َئ ََل َح َح َز َو ََل َط َح َز َو ََل َحائ َٔم َو ََل َزابَّ َة إ ٔ ََّل ا ِل َِ ِز َٗ َس َة َٓإٔى َّ َضا ٔم ًِ َط َحزٔص ِٔه ََل َت ِي ٔل ُ ٙإ ٔ ََّل َٗا َل یَا ًَ ِب َس اهَّللٔ ا ِل ُن ِشل ٔ َه صَ َذا یَ ُضوز ٔ ٌّی

الش َي ُة ک َ َّ
الش َيةٔ َو َّ
الش َي ُة َٛي ٔ ِؼ ٕٔ َّ
وٌ َس َي ّة َّ
الظ ِضز ٔ
َٓ َت ٌَا َل ا ِٗ ُت ِل ُط َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوإ ٔ ٌَّ أَیَّا َم ُط أَ ِر َب ٌُ َ
َّ
َو َّ
َ َحًَّي یُ ِن ٔس َي َٓ٘ٔي َل َل ُط َیا
الْش َرة ٔ ي ُِؼبٔحُ أَ َح ُس ُِ ٛه ًَل َی بَ ٔ
آَ أَیَّا ٔمطٔ ک َ َ
الظ ِضزُ کَا ِل ُح ُن ٌَ ٔة َو ٔ ُ
اب ا ِل َنسٔی َي ٔة ٓ َََل یَ ِبلُ ُّ بَابَ َضا ِاْ َ َ
وٌ ٓ َٔيضا الؼَّ ََل َة ََ ٛنا َت ِ٘ ُس ُروى َ َضا فٔی َص ٔذظ ٔ اْلِ َیَّاو ٔ ال ِّل َوا ٔل ث ُ َّه
ٕ نُ َؼل ِّی فٔی تٔل َ
ِک اْلِ َیَّاو ٔ ا ِل٘ ٔ َؼارٔ َٗا َل َت ِ٘ ُس ُر َ
َر ُسو َل اهَّللٔ َِ ٛي َ
َػ ُّلوا َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََيُٜو ٌُ ً َٔيسي ابِ ًُ َم ِز َی َه ًَل َِيطٔ َّ
الش ََلو فٔی أ ُ َّمًٔي َحّ َٜنا ًَ ِس َّل َوإ ٔ َما ّما ُم ِ٘ ٔش ّلا
يب َو َی ِذبَ ُح ا ِلد ٔ ِيز ٔ َیز َو َي َـ ٍُ ا ِلحٔزِیَ َة َو َیتِرُ ُک الؼَّ َس َٗ َة ٓ َََل ي ُِش َعی ًَل َی َطاة ٕ َو ََل َبٌٔير ٕ َوتُ ِز َٓ ٍُ َّ
الظ ِح َيا ُئ َوالت َّ َباُ ُُف
َی ُس ُّ ٚالؼَّ ل ٔ َ

وٌ ِّ
َوتُ ِيزَ َُ حُ َن ُة کُلِّ ذَا ٔ
الذئ ِ ُب
رض ُظ َو ُت ٔ َّ
رف ا ِل َول ٔ َ
ت حُ َن ٕة َحًَّي یُ ِسخٔ َل ا ِل َولٔي ُس یَ َس ُظ فٔی فٔی ا ِل َح َّي ٔة ٓ َََل َت ُ َّ
رضصَا َویََ ُٜ
يسةُ اْلِ َ َس َس ٓ َََل َي ُ ُّ
فٔی ا ِل َِ َي ٔه َٛأَى َّ ُط ک َ ِلبُ َضا َوتُ ِن ََلُ اْلِ َ ِر ُق ٔم ًِ ِّ
ئ َو َتُٜو ٌُ ا ِلک َل ٔ َن ُة َواح َٔس ّة ٓ َََل ي ٌُِ َب ُس إ ٔ ََّل اهَّللُ
الشل ِٔه ََ ٛنا یُ ِن ََلُ ِاْلٔىَا ُئ ٔم ًِ ا ِل َنا ٔ

َو َت َـ ٍُ ا ِل َ ِ َ
ْقیِ ْع ُم ِلَ َٜضا َو َتُٜو ٌُ اْلِ َ ِر ُق ََٔٛاثُورٔ ا ِلٔ َّٔـ ٔة تُ ِيب ٔ ُت ى َ َبا َت َضا بٔ ٌَ ِضسٔ آ َز َو َحًَّي َی ِح َتنٔ ٍَ
ْح ُب أ ِو َز َار َصا َو ُت ِشل َُب ُ َ
وٌ ا َّلث ِو ُر ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا ٔم ًِ ا ِل َنا ٔل
الز َّماى َ ٔة َٓت ُِظب ٔ ٌَ ُض ِه َویََ ُٜ
رف ًَل َی ا ِل٘ ٔ ِل ٕٔ ٔم ًِ ا ِل ٌٔ َي ٔب َٓ ُي ِظب ٔ ٌَ ُض ِه َویَ ِح َتنٔ ٍَ ال َّي َ ُ
ال َّي َ ُ
رف ًَل َی ُّ

ت َٗالُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َما یُ ِزخ ُٔؽ ا ِل َرف َض َٗا َل ََل تُ ِز َُ ٛب ل ٔ َْح ٕب أَبَ ّسا ٗٔي َل َل ُط َٓنا ُي ِِلٔی َّ
الس َریِض ٔ َنا ٔ
الث ِو َر
َو َتَ ُٜ
رف ُض ب ٔ ُّ
ِ
َ
َ
وٌ ا ِل َ َ
َو ٔد َّ
الس َّجا ٔل ثَ ََل َث َس َي َوا ٕ
ٔیس َیأ ِ ُمزُ اهَّللُ
اض ٓ َٔيضا ُجو َْ َطس ْ
ت ٔط َساز ٕ ي ُٔؼ ُ
يب ال َّي َ
َٗا َل تُ ِ َ
ْح ُث اْلِ َ ِر ُق ک ُ ُّل َضا َوإ ٔ ٌَّ َٗ ِب َل ُ ُ
ِ
الش َي ٔة اْلِ ُوی َی أَ ٌِ َتحبٔص ثُلُ َث َم َ ٔ ِ
الشنا َئ فٔی َّ
الثاى ٔ َيةٔ
الش َنا َئ فٔی َّ
َّ
ِ َ
َط َصا َویَأ ُمزُ اْلِ َ ِر َق َٓ َت ِحب ٔ ُص ثُلُ َث ى َ َبات َٔضا ث ُ َّه یَأ ُمزُ َّ َ
َّ
الش َنا َئ فٔی َّ
َط َصا َو َیأ ِ ُمزُ اْلِ َ ِر َق َٓ َت ِحب ٔ ُص ثُلُثَ ِي ى َ َبات َٔضا ث ُ َّه َیأ ِ ُمزُ اهَّللُ َّ
َطصَا
َٓ َت ِحب ٔ ُص ثُلُثَ ِي َم َ ٔ
الش َي ٔة الثال ٔ َث ٔة َٓ َت ِحب ٔ ُص َم َ َ
َات هٔل ِٕٕ إ ٔ ََّل َص َل َِ ٜت إ ٔ ََّل َما َطا َئ
رضا َئ ٓ َََل َت ِب َقی ذ ُ
َط ّة َو َیأ ِ ُمزُ اْلِ َ ِر َق َٓ َت ِحب ٔ ُص ى َ َبا َت َضا ک ُ َّل ُط ٓ َََل تُ ِيب ٔ ُت َخ َِ
ک ُ َّل ُط ٓ َََل ُت ِ٘ ٔ ُ
َط َٗ ِ َ
اهَّللُ ٗٔي َل ٓ ََنا ُيٌ ُ
ک ًَل َِيض ٔ ِه ُم ِح َزی
ل َوال َّتِٜبٔيرُ َوال َّت ِشبٔي ُح َوال َّت ِحنٔي ُس َویُ ِح َزی ذَل ٔ َ
اض فٔی ذَل ٔ َ
ک الزَّ َما ٌٔ َٗا َل ال َّت ِضلٔي ُ
ٔيع ال َّي ُ
الل ٌَاو ٔ َٗا َل أَبُو ًَ ِبس اهَّللٔ َسنٔ ٌِت أَبَا ا ِل َح َش ًٔ َّ
َّ
الل َيآ ٔ ٔس َّي َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ َّی َي ُ٘و ُل َی ِي َبغٔی أَ ٌِ یُ ِس َٓ ٍَ َص َذا
ا ِل َحس ُ
ٔیث إیٔ َی ا ِل ُن َؤ ِّز ٔب َحًَّي ي ٌَُ ِّل َنطُ ِّ
اب
اٌ فٔی ا ِلَّ ُٜت ٔ
الؼب ِ َي َ

یلع نب دمحم ،دبعارلنمح احمریب ،اامسلیع نب راعف ایب راعف ،ایب زرہع ابیشینٰ ،ییحی نب ایب رمعف رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکآرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن مہوکہبطخانسای وتسباہبطخآپاکداجؽےسقلعتم اھتآپ ےنداجؽاک احؽمہ
ےس ایبؿ ایک افر مہ وک اس ےس ڈراای وت رفامای وکیئ ہنتف بج ےس اہلل اعتیل ےن آدؾ یک افالد وک دیپا ایک زنیم داجؽ ےک ےنتف ےس سبھ رک
ںیہنوہاافراہللاعتیلےنوکیئیبنااسیںیہناجیھبسجےناینپاتموکداجؽےسہنڈراایوہ۔افرںیمامتؾاایبنءےکآرخںیموہںافرمت

آرخںیموہبساوتمںےس افرداجؽیہمتولوگںںیمرضفر دیپا وہاگرھپارگفہےلکن افرںیممتںیموموجدوہںوتںیم رہاملسمؿیک
رطػےستجحرکفںاگ۔داجؽاکہنتفااسیسباوہہکارگریمےاسےنمےلکنوتھجموکاسےسثحبرکانڑپےیگافروکیئصخشاساکؾ
ےکےئلاکیفہنوہاگافرارگریمےدعبےلکنوترہصخشاینپذاتیکرطػےس تجحرکےلافراہللریما،ہفیلےہرہاملسمؿرپد۔ںوھ
داجؽےلکناگہلخےسوجاشؾافررعاؼےکدرایمؿےہ(ہلخےتہکںیہراہوک)رھپشفدالیھپدےاگابںیئرطػ(وکلمںںیم)اےاہلل
ےکدنبفےمجرانہاامیؿرپویکہکنںیممتےسایکسایسیتفصایبؿرکاتوہںوجھجمےس ےلہپیسکیبنےنایبؿںیہنیک(سپاستفص
ےسمتوخباسوکاچہپؿولےگ)ےلہپوتفہےہکاگںیمیبنوہںافرریمےدعبوکیئیبنںیہنےہرھپدفابرہےہکاگںیماہمتراربوہں
افرد۔ںوھمتاےنپربوکرمےنکتںیہندھکی ےتکافراکیابتافرےہفہاکانوہاگافراہمترارب اکانںیہنےہافردفرسےہیہکاس
یکدفونںآوھکنںےکدرایمؿہیاھکلوہاگاکرف۔اسوکرہاکیومنم(دقبرایہل)ڑپھےلاگوخاہانھکلاجاتنوہایہناجاتنوہافراساک
ہنتف تخس وہاگ ہک اس ےک اسھت تنج افر دفزخ وہیگ نکیل ایکس تنج دفزخ ےہ افر ایکس دفزخ تنج ےہ سپ وج وکیئ اس یک دفزخ
ںیم ڈاال اجاگیئ (افر فہ  ےچ ومونمں وک دفزخ ںیم ڈاےنل اک مکح دے اگ) فہ اہلل ےس رفاید رکے افر وسرہ فہک ےک رشفع یک آںیتی
ڑپےھ افر فہ دفزخ اہلل ےک مکح ےس اس رپ اڈنھی وہ اجےئ یگ افر السیتم ےسیج رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ رپ آگ اڈنھی وہیئگ افر
ااکس ہنتفہیوہاگہکاکیونگارداہییتےسےہکاگدھکیارگںیمریتےامںابپوکزدنہرکفںبجوتھجموکاانپربےہکاگ؟فہےہکاگےب
کشرھپفہناطیؿداجؽےکمکحےساسےکامںابپیکوصرتنبرکآںیئےگافرںیہکےگاٹیبایکسااطتعرکہیریتاربےہ
(اعمذاہللہیہنتف اساکہیوہاگہکآدیمرپاغبلوہرکاسوک امرڈاےلاگہکلبآریےسریچرکاسےکدفڑکٹےرک دے اگرھپ(اےنپ
دقتعمفںےس)ےہک اگد۔ںوھ ںیماےنپاسدنبے وکابالجاتوہںاب یھبفہ ہیےہک اگہکریماربافر وکیئےہ وساریمےرھپاہلل
اعتیل اس وک زدنہ رک دے اگ۔ اس ےس داجؽ ثیبخ ےہک اگ ریتا رب وکؿ ےہ؟ فہ ےہک اگ ریما رب اہلل ےہ افر وت اہلل اک دنمش ےہ وت
داجؽےہمسقدخا یکآجوت ےھجموخبولعمؾوہا ہکوت داجؽیہےہ۔اوبانسحلیلعنب دمحمانطفسیےناہک(وج خیشںیہ انبامہجےکاس
دحثی ںیم) مہ ےس دیبع اہلل نب فدیل فاصیف ےن ایبؿ ایک اوہنں ےن  ہیط ےس رفاتی یک۔ اوہنں ےن اوبدیعس دخری ےس ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسرمداکدرہجریمیاتمںیمبسےسدنلبوہاگتنجںیمافراوبدیعسےناہکمسقدخا
یک مہ وت ہی ےتھجمس ےھتہک ہی رمد وج داجؽ ےس ااسی اقمہلب رکںی ےگ وکیئ ںیہن ےہ وساےئ رضحترمع ےک۔ اہیں کت ہک رضحت زگر
ےئگ۔احمریبےناہکابرھپمہاوباامہمیکدحثیوکسجوکاوبراعفےنرفاتیایکایبؿرکےتںیہ(ویکہکناوبدیعسیکدحثیدرایمؿ
ںیماسرمدےکذرکرپآیئگ؟یھاریخداجؽاکاکیہنتفہییھبوہاگ)ہکفہآامسؿوکمکحرکےاگ اپینرباسےنےکےئلوتاپینربےساگ
افرزنیموکمکحرکےہلغاُاگےناکفہہلغااگےئیگافراساکاکیہنتفہیوہاگہکفہاکیےلیبقرپےسزگرےاگ۔فہولگاوکساچسںیہک
ےگ وت فہ آامسؿ وک مکح رکے اگ ہلغ افر اھگس ااگےن اک وت فہ اگ آےئ یگ اہیں کت اؿ ےک اجونر ایس دؿ اشؾ وک نم تی ومےٹ افر

سبےافروھکںیھکرھبیوہیئافرنھتدفدھےسوھپےلوہےئآںیئےگ(اکیدؿںیمہیبسابںیتوہاجںیئیگاپینتہبربانساچرہ
تہبدیپاوہاناجونرفںاکاسوکاھکرکایتروہاجاناےکننھتدفدھےسرھباجاناعمذاہللایکسباہنتفوہاگ)۔رغضداینںیموکیئڑکٹازنیم
اکابیقہن رےہاگاہجںداجؽہن اجےئاگ افراسرپاغبلہن وہاگوساۓ ہکممعغمہ افردمہن ونمرہ ےکاؿ دفونںرہشںیم سجراہ ںیم
آےئ اگ اس وک رفےتش ںیلم ےگ یگنن ولتارںی ےئل وہےئ اہیں کت ہک داجؽ ارت ڑپے اگوھچیٹ الؽ اہپڑی ےک اپس اہجں اھکری رت
زنیم متخوہیئےہ افردمہن ںیمنیتابرزہلہلآےئاگ (ینعیدمہناےنپولوگںوک ےلرک نیتابررحتکرکےاگ)وت وجانمقفرمدای
انمقفوعرتدمہن ںیموہں ےگفہداجؽ ےکاپسےلچاجںیئ ےگ افردمہن دیلپی وک اےنپ ںیم ےسدفررکدےاگ ےسیج یٹھبولےہ اک
لیمدفررکدہ ی ےہاسدؿ اکانؾویؾاالخلصوہاگ(ینعی اکٹھچرےاکدؿ)اؾرشکی تنباوبرکعےن رعضایک ایروسؽاہلل!رعب
ےکولگاسدؿاہکںوہںےگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرعبےکولگ(ومنمنیصلخم)اسدؿمکوہںےگافر
داجؽےکاسھتےبامشرولگوہںےگاؿوکڑلےنیک اطتقہنوہیگ)افراؿرعب(ومنینمںیمےسارثکولگ(اسفتق)تیب
ادقملسںیموہںےگااکناامؾاکیکینصخشوہاگایآپےکانبئاکیرفزااکناامؾآےگسبھرکحبصیکامنزڑپانھاچےہاگاےنتںیم
رضحتٰیسیع نب رممیہیلع االسلؾ حبص ےکفتق ارتںی ےگ وت ہی اامؾ اوکندھکی رک اےٹل اپؤں ےھچیپےٹہ اگاتہک رضحتٰیسیع اانپاہھت اس
ےکدفونںومڈنوھںےکدرایمؿرھکدںیےگرھپاسےسںیہکےگوتیہآےگسبھافرامنزڑپاھاسےئلہکہیامنزریتےیہےئل
اقمئوہیئ؟یھ(ینعیریبکتریتییہاامتنیکتینےسوہیئ؟یھ)ریخفہاامؾولوگںوکامنزڑپاھےئاگبجامنزےسافرغوہاگرضحت
ٰیسیع(املسمونںےس)رفامںیئےگ(وجہعلقایرہشںیموصحمروہںےگافرداجؽاؿوکریھگےوہاگ)درفازہہعلقاکایرہشاکوھکؽدف۔
درفازہ وھکؽ دای اجےئ اگ فاہں رپ داجؽ وہاگ رتس زہار وہیدویں ےک اسھت نج ںیم ےس رہ اکی ےک اپس ولتا ر وہیگ اےکس زویر ےک
اسھتافراچدروہیگبجداجؽرضحتٰیسیعوکدےھکیاگوتااسیلھگاجےئاگےسیجکمناپینںیملھگاجاتافراھبےگاگافررضحتٰیسیع
رفامںیئےگریمیاکیامرھجتوکاھکانےہوتاسےسچبہنےکسآرخاببدلےکاپسوجرشمؼیکرطػےہاوکساپںیئےگافراوکسلتق
رکںیےگرھپاہللاعتیلوہیدویںوکتسکشدےاگ(وہیدرمدفدداجؽےکدیپاوہےتیہاسےکاسھتوہاجںیئےگافرںیہکےگیہی
اچس حیسم ےہ سج ےکآےن اک فدعہ اےلگ ویبنں ےن ایک اھت افر وچہکنوہید رمدفد رضحت ٰیسیع ےک دنمش ےھت افر دمحم یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےک اس ےئل املسمونں یک دض افر دعافت ےس یھب افر داجؽ ےک اسھت وہ اجںیئ ےگ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک ااہفصؿ ےک
وہیدںیمےسرتسزہاروہیدیداجؽےکریپفوہاجںیئےگ)ریخہیاحؽوہاجےئاگہکوہیدیاہللیکدیپایکوہیئزیچفںںیمےسسج
زیچیکآڑںیمےپھچاگاسزیچوک اہللوبےنلیکاطتقدےاگرھتپوہایدرتخایدویارایاجونروساکیدرتخےکسجوکرغدقےتہکںیہ
فہاکیاکےٹنداردرتخوہاتےہ)فہوہیدویںاکدرتخےہ(وہیداوکستہباگلےتںیہافراسیکمیظعترکےتںیہ)ںیہنوبےلاگوت
ہی زیچ (سجیکآڑ ںیموہیدیےپھچاگ)ےہک یگ اے اہلل ےک املسمؿدنبے ہیوہیدی ےہ وتآ افر اوکس امرڈاؽافر آرضحنت یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک داجؽاکیاچسیلربسکت رےہاگ نکیل اکی ربس ھ ےنیہم ےکرباربوہاگافراکیربس اکی ےنیہم ےک
ربارب وہاگ افر اکی ہنیہم اکی ہتفہ ےک ربارب افر اریخدؿداجؽ ےک اےسی وہں ےگ ےسیج اگنچری اڑیت اجیت ےہ (وہا ںیم) مت ںیم ےس
وکیئحبصوکدمہنےکاکیدرفازےرپوہاگرھپدفرسےدرفازہرپہنےچنہپاگہکاشؾوہاجےئیگ۔ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللمہ
اؿ وھچےٹ دونں ںیم امنز ویکرکن ڑپںیھ آپ ےن رفامای ادنازہ ےس امنز ڑپھ انیل ےسیج ےبمل دونں ںیم ادنازہ رکےت وہ افر آرضحنت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رضحت ٰیسیع ریمی اتم ںیم اکی اعدؽ احمک افر فصنم اامؾ وہں ےگ افر بیلص وک وج اصنری
اکٹلےئ رےتہ ںیہ) وتڑ ڈاںیل ےگ۔ افر وسر وک امر ڈاںیل ےگ اس اک اھکان دنب رکا دںی ےگ افر زجہی وموقػ رک دںی ےگ (ہکلب ںیہک ےگ
اکرففں ےس ای املسمؿ وہ اجؤ ای لتق وہان وبقؽ رکف افر وضعبں ےن اہک زجہی انیلاسفہج ےس دنبرک دںی ےگہک وکیئ ریقف ہن وہاگ۔بس
امدلار وہں ےگ رھپ زجہی نک ولوگں ےکفاےطس ایل اجےئ افر وضعبں ےن اہک بلطم ہی ےہ ہکزجہی رقمر رک دںی ےگ بس اکرففں رپ
ینعی ڑلایئ وموقػ وہ اجےئ یگ افر اکرف زجےیئ رپ رایض وہ اجںیئ ےگ افر دصہق (زوکة انیل) وموقػ رک دںی ےگ وت ہن رکبویں رپ ہن
افوٹنںرپوکیئزوکةےنیلفاالرقمررکںیےگافرآسپںیمولوگںےکہنیکافرضغباھٹاجےئاگافررہاکیزرہےلیاجونراکزرہاجات
رےہ اگ۔اہیںکتہکہچباانپاہھتاسپنےکہنمںیمدےدےاگفہھچکاصقنؿہناچنہپےئاگافراکیوھچیٹیچبریشوکاگھبدےیگفہ
اوکسرضرہناچنہپےئاگافرڑیھبایرکبویںںیماسرطحرےہاگےسیجاتک،وجاؿںیمراتہےہافرزنیمحلصےسرھباجےئیگےسیجربنت
اپین ےس رھباجات ےہ افر بسولوگں اکہملک اکی وہ اجےئ اگ وساۓ دخا ےک یسکیکرپشتس ہن وہیگ(وت بسہملکال اہل اال اہلل ڑپںیھ
ےگ)افرڑلایئ اےنپبساسامؿڈاؽدےیگ۔ینعیرایھترافرآالتااتررکرھکدںیےگبلطمہیےہہکڑلایئداین ےساھٹاجےئ
یگ افر رقشی یک تنطلس اجیت رےہ یگ افر زنیم اک ہی احؽ وہاگ ہک ےسیج اچدنی یک  ینی ()تش) فہ اانپ ویمہ اےسی آاگےئ یگ ےسیج آدؾ
ےک دہع ںیم ااگیت ؟یھ۔ (ینعی رشفع زامہن ںیم بج زنیم ںیم تہب وقت ؟یھ) اہیں کت ہک یئک آدیم اوگنر ےک اکی وخےش رپ عمج
وہںےگافربسریسوہاجںیئےگ(اےنتسبےاوگنروہں ےگ)افریئکیئکآدیماوگنرےکاکیوخےشرپعمجوہںےگافربسریس
وہ اجںیئ ےگ افر لیب اس دقر داومں ےس ےکب اگ (ویکہکن ولوگں یک زراتع یک رطػ وتہج وہیگ وت لیب اگنہم وہاگ) افر وھگڑا وت دنچ
رفوپں ںیم ےکب اگ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑا ویکں  اتس وہاگ۔ آپ ےن رفامای اس ےئل ہک ڑلایئ
ےک ےئل وکیئ وھگڑے رپ وسار ہن وہاگ رھپ ولوگں ےن رعض ایک لیب ویکں اگنہم وہاگ۔ آپ ےن رفامای اسری زنیم ںیم یتیھک وہیگ افر
داجؽےکک ےنلےسنیتربسےلہپطحقوہاگاؿونیتںاسولں ںیمولگوھبکےستخسفیلکتااھٹںیئےگےلہپ اسؽ ںیماہللاعتیلہی
مکح رکے اگ آامسؿ وک ہک دف اہتیئ ابرش رفک ےل افر زنیم وک ہی مکح رکے اگ ہک اہتیئ دیپافار رفک ےل رھپ رسیتے اسؽ ںیم اہلل
اعتیل آامسؿ وک ہی مکحرکے اگ ہک اب لک اپین ہن رباسےئ اکی رطقہ ابرش ہن وہاگ افر زنیم وک ہی مکح وہاگہک اکی داہن ہن ااگےئ وت اھگس
کتہناےگیگہنوکیئزبسیآرخرھگفاالاجونر(ےسیجاگےئرکبی)وتوکیئابیقہنرےہاگبسرماجںیئےگرگموجاہللاچےہولوگںےن

لِلَّافرا ُ
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرھپولگےسیکںیئجےگاسزامہنںیمآپےنرفامایوجولگ َ أل ِإلَ َة ِإ َّ ألا ُ
لِلَّ َأ ْ َ
کُ
َ لْ
لِل افر ا حَمْ ُذ لِلَِّ ںیہک ےگ اؿ وک اھکےن یک احتج ہن رےہ یگ (ہی حیبست افر لیلہت اھکےن ےک اقمئ اقمؾ وہیگ) احظف اوبدبع
افر ُض ْبجَا َأؿ ا ِّ
اہلل انب امہج ےن اہک ںیم ےن (اےنپ خیش) اوبانسحل انطفسی ےس انس فہ ےتہک ےھت ںیم ےن دبعارلنمح احمریب ےس انس فہ ےتہک ےھت ہی دحثی
وتاسالقئےہہکبتکمےکااتسدوکدےدیاجےئفہوچبںوکبتکمںیمالھکسےئ۔
رافی  :یلعنبدمحم،دبعارلنمحاحمریب،اامسلیعنبراعفایبراعف،ایبزرہعابیشینٰ،ییحینبایبرمعفرضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 959

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،سٌيس بً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َش َّي ٔب ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َلَ َت ُ٘ ُوو َّ
ل
يب َو َي ِ٘ ُت ُ
رس الؼَّ ل ٔ َ
الشا ًَ ُة َحًي َی ِيز ٔ َل ً َٔيسي ابِ ًُ َم ِز َی َه َحّ َٜنا ُم ِ٘ ٔش ّلا َوإ ٔ َما ّما ًَ ِس َّل ٓ ََيُ ٔ ِٜ
ٔيف ا ِل َنا ُل َحًَّي ََل َي ِ٘ َب َل ُط أَ َح ْس
ا ِلد ٔ ِيز ٔ َیز َو َي َـ ٍُ ا ِلحٔزِیَ َة َو َئ ُ
اوبرکبنبایب ہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتماقمئہنوہیگاہیںکتہکرضحتٰیسیعنبرممیارتںیےگافرفہاعدؽاحمکفصنماامؾوہںےگ
افربیلصوکوتڑڈاںیلےگافروس روکلتقرکںیےگافرزجہیوکاعمػرکدںیےگافرامؽوکاہبدںیےگولوگںرپ(ےبامشردںی ےگ
اہیںکتہکوکیئاوکسوبقؽہنرکےاگ)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 960

راوی  :ابوَکیب ،یوىص بً بٜير ،محنس بً اسحً ،ٙاػه بً ًنز بً ٗتازہ ،محنوز بً لبيس ،حرضت ابوسٌيس خسری
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اػ ُه بِ ًُ ًُ َن َز بِ ًٔ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ َم ِح ُنوز ٔبِ ًٔ َلبٔي ٕس
َکیِبٕ َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ب ُ َٜيِر ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ًَ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
ِ
ِ
وٌ ََ ٛنا َٗا َل اهَّللُ َت ٌَای َی
ُخ ُج َ
ًَ ًِ أَبٔی َس ٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُت ِٔ َت ُح َیأ ُجو ُد َو َمأ ُجو ُد ٓ ََي ِ ُ
وٌ َحًَّي َت ٔؼي َر َب٘ ٔ َّي ُة ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن فٔی َم َسائٔئض ٔ ِه
وٌ اْلِ َ ِر َق َویَ ِي َحا ُز ٔم ِي ُض ِه ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
وٌ ٓ ََي ٌُ ُّن َ
َوص ُِه ٔم ًِ کُلِّ َح َس ٕب یَ ِي ٔشلُ َ
آَص ُِه ًَل َی
ْشبُوىَطُ َحًَّي َما َی َذ ُر َ
وٌ إٔل َِيض ٔ ِه َم َوا ٔط َي ُض ِه َحًَّي أَى َّ ُض ِه ل ََي ُن ُّز َ
َو ُح ُؼوىٔض ٔ ِه َو َي ُـ ُّن َ
وٌ ٓ ٔيطٔ َط ِيئّا ٓ ََي ُن ُّز ٔ ُ
وٌ بٔال َّي َضز ٔٓ ََي ِ َ

ق َٗ ِس
ق ٓ ََي ُ٘و ُل َٗائٔلُ ُض ِه َص ُؤ ََل ٔ
ل اْلِ َ ِر ٔ
وٌ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ئ أَصِ ُ
اٌ ب ٔ َض َذا ا ِل َنکَا ٌٔ َم َّز ّة َمائْ َو َیوِ َضزُ َ
أَثَزٔص ِٔه ٓ ََي ُ٘و ُل َٗائٔلُ ُض ِه َل َ٘ ِس ک َ َ
الشنا ٔ َّ
ئ َٓت َ ِر ٔج ٍُ ُم َد َّـ َب ّة ب ٔ َّ
رحبَ َت ُط إیٔ َی َّ
وٌ َٗ ِس
الش َنا ٔ
السو ٔ ٓ ََي ُ٘ولُ َ
ئ َحًي إ ٔ ٌَّ أَ َح َسص ُِه ل ََي ُضزُّ َ ِ
َُِ َيا ٔم ِي ُض ِه َو َليُ َيازٔلًََّ أَصِ َل َّ َ
ََ
َٗ َت ِل َيا أَصِ َل َّ
وٌ َم ِو َت ا ِل َح َزاز ٔ
الش َنا ٔ
ئ َٓب َ ِي َي َنا ص ُِه ََ ٛذل ٔ َ
ک إٔذِ َب ٌَ َث اهَّللُ َز َوابَّ ََ ٛي َِ ٕٔ ا ِل َح َزاز ٔ َٓ َتأ ِ ُخ ُذ بٔأ َ ًِ َياٗ ٔض ٔ ِه ٓ ََي ُنوتُ َ
ْشی َنٔ َِشطُ َو َی ِي ُوزُ َما ٓ ٌََلُوا َٓ َي ِيز ٔ ُل
وٌ َم ًِ َر ُج ْل َي ِ ٔ
وٌ َل ُض ِه ح ًّٔشا ٓ ََي ُ٘ولُ َ
وٌ ََل َي ِش َن ٌُ َ
َی ِز َُ ٛب َب ٌِ ُـ ُض ِه َب ٌِ ّـا َٓ ُي ِؼبٔحُ ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ
اض
ْشوا َٓ َ٘ ِس َص َل َ
ُخ ُد ال َّي ُ
ک ًَ ُس ُّو ُِ ٛه ٓ ََي ِ ُ
ٔم ِي ُض ِه َر ُج ْل َٗ ِس َوكَّ ًَ َنٔ َِش ُط ًَل َی أَ ٌِ َي ِ٘ ُتلُو ُظ ٓ ََيحٔ ُسص ُِه َم ِوتَی َٓيُ َيازٔیض ٔ ِه أَ ََل أَ ِب ٔ ُ
َّ
رک ِت ٔم ًِ ى َ َبا ٕ
رک ًَل َِي َضا َٛأ َ ِح َش ًٔ َما َط َٔ
ت أَ َػابَ ِت ُط َٗ ُّم
َو َی ِدلُ َ
وٌ َسبٔي َل َم َوا ٔطيض ٔ ِه ٓ ََنا َیُٜو ٌُ َل ُض ِه َرع ِْی إَٔل لُ ُحو ُم ُض ِه َٓ َت ِظ َ ُ

اوبرکبی،ویسننبریکب،دمحمنبااحسؼ،اعمصنبرمعنباتقدہ،ومحمدنبدیبل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایوجج افر اموجج وھکؽ دےیئ اجںیئ ےگ رھپ فہ ںیلکن ےگ ےسیج اہلل اعتیل ےن رفامای
(فمھنملکدحببنُلوؿ)فہاسریزنیمںیملیھپاجںیئےگافراےنپرچاےنےکاجونریھباسھتےلاجںیئےگایوججاموججاک
ہیاحؽوہاگہکاےکنولگاکیرہنرپےسزگرںیےگافراساکاسرااپینیپڈاںیلےگاہیںکتہکاکیرطقہاپیناکہنرےہاگافراؿ

ںیم ےس وکیئ ہی ےہک اگ اہیں کت ہک اؿ ںیم ےس اکی ےہک اگ اب زنیم فاولں ےس وت مہ افرغ وہےئ (وکیئ امہرا اقملب ہن راہ) اب
آ امسؿفاولںےسڑلںیےگآرخاؿںیمےساکیاانپرحہبآامسؿیکرطػےکنیھپاگفہوخؿںیمراگنوہاولٹرکرگےاگفہںیہکےگ
مہ ےن آامسؿ فاولں وک یھب امر ڈاال ریخ ہیولگ ایس احؽ ںیم وہں ےگہک اہلل دنچ اجونر ےجیھب اگ ڈٹی ےک ڑیکفں یک رطح۔ ہی ڑیکے
اؿ یک رگدونں وک اکںیٹ ےگ ای رگدؿ ںیم سھگ اجںیئ ےگ فہ بس ڈٹویں یک رطح گرابریگ رماجںیئ ےگ۔ اکی رپ اکی ڑپا وہاگ افر
املسمؿحبصوکاںیھٹےگ(اےنپرہشفںافروعلقںںیم)وتاؿیکآفازںیہنںینسےگفہںیہکےگمہںیمےسوکؿےہوجاینپاجؿرپ
 ےلیھینعیاینپاجؿیکرپفاہہن رکے) افراج رکدےھکیایوجج اموججایکرکےتںیہآرخ املسمونںںیمےساکیصخش ےلکن اگایارتےاگ
(ہعلقےس)ہیھجمسرکہکفہھجموکرضفرامرڈاںیلےگدےھکیاگوتفہرمدہںیہفہدفرسےاملسمونںوکاکپرےاگاےاھبویئوخشوہاجؤ
اہمترےدنمشرمےئگہینسرکبساملسمؿںیلکنےگ افراےنپاجونرفںوکرچےنےکےیلوھچڑںیےگ(وجدمتےساچیبرےدنب
وہںےگ) اؿ ےک رچےن وک ھچک یھب ہن وہاگ وساےئ ایوجج افر اموجج ےک وگتش ےک ہک فہ ااکن وگتش اھک رک وخب ومےٹ وہں ےگ
ےسیجیھبکوکیئاھگساھکرکومےٹوہےتےھت۔
رافی  :اوبرکبی،ویسننبریکب،دمحمنبا،قح،اعمصنبرمعنباتقدہ،ومحمدنبدیبل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 961

راوی  :ازہز بً مزواًٌ ،بساَلًلی ،سٌيسٗ ،تازہ ،ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔيس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َٗا َل َح َّسثَ َيا أَبُو َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
اٌ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
َح َّسثَ َيا أَ ِز َصزُ بِ ًُ َم ِز َو َ
وٌ ک ُ َّل َی ِوو ٕ َحًَّي إٔذَا کَازُوا َی َز ِو ٌَ ُط ٌَا ََ َّ
الظ ِن ٔص َٗا َل َّال ٔذی ًَل َِيض ٔ ِه
ود َو َمأ ِ ُج َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َیأ ِ ُج َ
رف َ
ود َی ِح ٔ ُ

رفوا َحًَّي
رف ُظ ُ َّسا َٓ ُئٌي ُس ُظ اهَّللُ أَ َط َّس َما ک َ َ
اٌ َحًَّي إٔذَا بَ َل َِ ِت ُم َّستُ ُض ِه َوأَ َرا َز اهَّللُ أَ ٌِ َی ِب ٌَ َث ُض ِه ًَل َی ال َّيا ٔ
ض َح َ ُ
ِار ٔج ٌُوا ٓ ََش َي ِح ٔ ُ
َّ
َّ
وٌ
رفوى َ ُط ُ َّسا إ ٔ ٌِ َطا َئ اهَّللُ َت ٌَای َی َوا ِس َت ِث َي ِوا ٓ ََي ٌُو ُز َ
إٔذَا کَا ُزوا یَ َز ِو ٌَ ُط ٌَا ََ الظ ِن ٔص َٗا َل ال ٔذی ًَل َِيض ٔ ِه ِار ٔج ٌُوا ٓ ََش َت ِح ٔ ُ

اض ٔم ِي ُض ِه فٔی ُح ُؼوىٔض ٔ ِه
ض َٓيُ ِي ٔظ ُٔ َ
ُخ ُج َ
وٌ ًَل َی ال َّيا ٔ
وٌ ا ِل َنا َئ َویَ َت َحؼَّ ًُ ال َّي ُ
رفوى َ ُط َو َی ِ ُ
إٔل َِيطٔ َوص َُو ََ ٛض ِي َئتٔطٔ ح ٔي َن َت َز ُٛو ُظ ٓ ََي ِح ٔ ُ
ئ َٓت َ ِر ٔج ٍُ ًَل َِي َضا َّ
ق َو ًَل َِوىَا أَصِ َل َّ
وٌ بٔ ٔش َضا ٔمض ٔ ِه إیٔ َی َّ
ئ
الش َنا ٔ
الش َنا ٔ
وٌ َٗ َض ِزىَا أَصِ َل اْلِ َ ِر ٔ
الس ُو َّال ٔذی ا ِجٔ ََّى ٓ ََي ُ٘ولُ َ
َٓي َ ِر ُم َ
ق
َٓ َي ِب ٌَ ُث اهَّللُ َن َِّٔا فٔی أَ َِٗٔائ ٔض ٔ ِه ٓ ََي ِ٘ ُتلُ ُض ِه ب ٔ َضا َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوا َّل ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔإ ٔ ٌَّ َز َوابَّ اْلِ َ ِر ٔ
رکا ٔم ًِ لُ ُحو ٔمض ٔ ِه
رک َط َ ّ
َل َت ِش َن ًُ َو َت ِظ َ ُ
ازرہنبرمفاؿ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،اوبراعف،رضحت اوبرہریہ ریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی ےہآرضحنت یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایےبکشایوججافراموججرہرفزوھکدےتںیہبجرقبیوہاتےہہکوسرجیکرفا یاوکنداھکیئدےوتوجصخشاؿاک
رسداروہاتےہفہاتہکےہابرھگولچلکآؿ رکوھکدںیل ےگرھپاہللراتوکفاسییہوبضمطرکد۔اتےہےسیجفہےھت بجاےکنک ےنل اک
فتقآےئاگافراہللہیاچےہاگہکاوکنوھچڑدے۔ولوگںرپوتفہ(اعدتےکوماقف)دسوکوھکدںیےگبجرقبیوہاگہکوسرج
یکرفا ی د ںیھکاوستقااکنرسدارےہکاگابولٹولچ لکدخااچےہ وتاوکسوھکدڈاول ےگافراؿاشءاہلل اکظفل ںیہک ےگاسدؿفہ
ولٹ رک اجںیئ ےگ افر ایس احؽ رپ رےہ یگ ےسیج فہ وھچڑاجںیئ ےگ آرخ فہ اوکس وھکد رک لکن آںیئ ےگ افر اپین بس یپ اجںیئ ےگ افر
ولگاؿےساھبگرکاےنپوعلقںںیمےلچاجںیئےگفہاےنپریتآامسؿیکرطػامرںیےگریتوخؿںیمےٹیپلوہےئافرپےسولںیٹ
ےگ۔فہ ںیہک ےگمہ ےنزنیمفاولںوکوتولغمبایک افر آامسؿفاولںرپ یھباغبل وہےئرھپاہللاعتیل اؿ یک دگویںںیم اکیڑیکا
دیپارکےاگ فہ اؿوک امرڈاےلاگآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمسقاسیکسج ےکاہھتںیمریمی اجؿےہےب کش
زنیمےکاجونرومےٹوہاجںیئےگافررچیبداراؿےکوگتشاھکرک۔
رافی  :ازرہنبرمفاؿ،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفداجؽرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾاکزنفؽافررخفجایوججاموجج۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 962

راوی  :محنس بً بظار ،یزیس بً ہاروًٌ ،واو بً حوطب ،جبلہ بً سحيه ،مؤثز بً ًٔازہ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز

رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَ َّو ُاو بِ ًُ َح ِو َطبٕ َح َّسثَىٔي َج َب َل ُة بِ ًُ ُس َح ِي ٕه ًَ ًِ ُم ِؤث ٔز ٔبِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٔ َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
وسي َوً َٔيسي
اٌ ل َِي َل َة أ ُ ِ ٔ
ًَٔ ََاز َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َل َّنا ک َ َ
رس َی ب ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه لَق ٔ َی إٔبِ َزاص َٔيه َو ُم َ
اَکوا َّ
وسي َٓل َِه َیِ ٔ ً ًِ ُٜي َس ُظ ٔم ِي َضا ً ٔل ِْه
الشا ًَ َة ٓ ََب َسؤُا ب ٔإٔبِ َزاص َٔيه ٓ ََشأَلُو ُظ ًَ ِي َضا َٓل َِه َیِ ٔ ً ًِ ُٜي َس ُظ ٔم ِي َضا ًٔل ِْه ث ُ َّه َسأَلُوا ُم َ
َٓ َت َذ َ ُ
َ
َّ
َ َّز ا ِل َحس ُ
َو َد
ٔیث إیٔ َی ً َٔيسي ابِ ًٔ َم ِزیَ َه َٓ َ٘ا َل َٗ ِس ًُض ٔ َس إیٔ َ َّی ٓ ٔ َامی زُ َ
َک ُ ُ
وٌ َو ِجبَت َٔضا َٓأ َّما َو ِجبَت َُضا ٓ َََل َي ٌِل َُن َضا إَٔل اهَّللُ ٓ ََذ َ َ
َُ
َّ
وٌ ٓ َََل
اض إیٔ َی ب ٔ ََلزٔص ِٔه ٓ ََي ِش َت ِ٘بٔلُ ُض ِه َیأ ِ ُجو ُد َو َمأ ِ ُجو ُد َوصُ ِه ٔم ًِ کُلِّ َح َس ٕب َی ِي ٔشلُ َ
الس َّجا ٔل َٗا َل َٓأَىِز ٔ ُل َٓأ َ ِٗ ُتلُ ُط َٓي َ ِر ٔج ٍُ ال َّي ُ
وٌ إیٔ َی اهَّللٔ َٓأ َ ِزًُو اهَّللَ أَ ٌِ یُنٔي َت ُض ِه َٓت َ ِيت ُ ُن اْلِ َ ِر ُق ٔم ًِ رٔی ٔحض ٔ ِه
وٌ ب ٔ َنا ٕئ إ ٔ ََّل َ ٔ
شبُو ُظ َو ََل بٔظَ ِي ٕئ إ ٔ ََّل أَٓ َِش ُسو ُظ ٓ ََي ِحأ َ ُر َ
َی ُن ُّز َ
ل َّ
ٕ ا ِلحٔ َبا ُل َوتُ َن ُّس اْلِ َ ِر ُق َم َّس
ئ ٓ ََي ِحنٔلُ ُض ِه َٓ ُي ِل٘ٔيض ٔ ِه فٔی ا ِل َب ِ ٔ
الش َنا َئ بٔا ِل َنا ٔ
وٌ إیٔ َی اهَّللٔ َٓأ َ ِزًُو اهَّللَ َٓيُرِ ٔس ُ
ٓ ََي ِحأ َ ُر َ
ْح ث ُ َّه تُ ِي َش ُ
ک کَاى َ ِت َّ
ض کَا ِل َحا ٔم ٔل َّالًٔي ََل َی ِسرٔی أَصِ ُل َضا َمًَي َت ِٔ َح ُؤص ُِه بٔو ٔ ََل َزت َٔضا َٗا َل
اٌ ذَل ٔ َ
اْلِ َز ٔ ٔیه َٓ ٌُض ٔ َس إیٔ َ َّی َمًَي ک َ َ
الشا ًَ ُة ٔم ًِ ال َّيا ٔ
وٌ
ا ِل ٌَ َّو ُاو َو ُو ٔج َس َت ِؼس ُ
ک فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ٔی ٙذَل ٔ َ
اب اهَّللٔ َت ٌَای َی َحًَّي إٔذَا ُٓتٔ َح ِت َیأ ِ ُجو ُد َو َمأ ِ ُجو ُد َوص ُِه ٔم ًِ کُلِّ َح َس ٕب َی ِي ٔشلُ َ
دمحم نب اشبر ،سیدی نب اہرفؿ ،وعاؾ نب وحبش ،ہلبج نب میحس ،ؤمرث نب افعزہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکسجبشآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرعماجوہیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالماقتیکرضحتاربامیہ
افر رضحت ومٰیس افر رضحت ٰیسیع مہیلع االسلؾ ےس اؿ بس ےنایقتم اک ذرک ایک وت رضحت اربامیہ ےس بس ےن وپاھچ (ہی اجؿ رک
ہکفہبسںیمشبرگںیہاوکنرضفرملعوہاگ)نکیلاوکنھچکملعہناھتایقتماکرھپبسےنرضحتومٰیسےسوپاھچاوکنیھبملعہناھت۔
آرخرضحتٰیسیعےسوپاھچاوہنںےناہکھجمےسفدعہوہاےہایقتمےسھچکےلہپاک(ینعیایقتمےکرقبیداینںیماجےناک)نکیل
ایقتم اککیھٹ فتق فہ وت وکیئ ںیہن اجاتن وساےئ اہلل اعتیل ےک رھپ ایبؿ ایک اوہنں ےن داجؽ ےک ک ےنل اک احؽ افر اہک ںیم ارتفں اگ افر
اسوکلتقرکفںاگرھپولگاےنپاےنپوکلمںوکولٹاجںیئےگاےنتںیمایوججافراموججاؿےکاسےنمآںیئےگافررہدنلبیےس
فہڑچھدفڑںیےگسجاپینرپفہزگرںیےگاوکسیپڈاںیلےگافررہاکیزیچوکرخابرکدںیےگآرخولگاہللاعتیلےسڑگڑگاںیئ
ےگ اعزجی ےس (اوکن دعف رکےن ےئلیک ںیم داع اموگنں اگ ہک اہلل اعتیل اؿ وک امر ڈاےل (فہ رماجںیئ ےگ) افر زنیم دبوبدار وہ اجےئ یگ
اےکن اپس رھپولگ ڑگڑگاںیئ ےگ اہللیکدراگہ ںیم ںیم اہلل ےس داع رکفں اگ وت فہ اپینےجیھب اگ وج ایکنالںیش ااھٹرک دنمسر ںیم اہب ےل
اجےئ اگ رھپاہپڑااھکڑڈاےلاجںیئ ےگ افرزنیم یچنیھک اجےئ یگافراصػومہاروہیگ (اس ںیماہپڑافر ےلیٹافر دنمسرڑگےھفریغہ
ںیہنرںیہےگ)رھپھجمےساہکایگبجہیابںیتاظرہوہںوتایقتمولوگںےسایسیرقبیوہیگےسیجوعرتاحہلماکاننجاسےکرھگ

فاےلںیہناجےتن سک فتق اناہگں فہیتنجےہ۔وعاؾ نب وحبش ےن اہکاسفاہعق یک دصتقیاہلل یکاتکب ںیموموجد ےہ َخ َّبی ِإ َذا
ُ ْ ُ ه
ب َبنُِْلُو َؿ)ینعیبجلھکاجںیئےگایوججافراموججافرفہرہدنلبیےسڑچھدفڑںیےگ۔
وُجج َف ُ ْم ْ
فُبِخ َ ْت َ أنْْوُجج َف َ أم
نِم ُ ّ ِ
کََ
ُ ٍ
رافی  :دمحمنباشبر،سیدینباہرفؿ،وعاؾنبوحبش،ہلبجنبمیحس،ؤمرثنبافعزہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدہمییکرشتفیآفری۔
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رضحتدہمییکرشتفیآفری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 963

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،مٌاویہ بً ہظاوً ،لی بً ػالح ،یزیس بً ابی زیاز ابزاہيهً ،ل٘نہً ،بساهَّلل بً ابی زیاز،
ابزاہيهً ،ل٘نہ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاز ٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم ٌَاؤیَ ُة بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َػال ٔ ٕح ًَ ًِ َیز ٔ َ
ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل بَ ِي َي َنا ى َ ِح ًُ ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذِ أَٗ َِب َل ٓٔت ِ َي ْة ٔم ًِ بَىٔي َصا ٔط ٕه َٓ َل َّنا َرآص ُِه
َّ
َّ
ل
اَغ ِو َر َٗ ِت ًَ ِي َيا ُظ َو َت َِي َّ َر ل َِوى ُ ُط َٗا َل َٓ ُ٘ل ُِت َما ىَزَا ُل ى َ َزی ف ٔی َو ِجض ٔ َ
رکصُ ُط َٓ َ٘ا َل إٔىَّا أَ ِص ُ
ال َّي ٔي ُّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ِ َ
ک َط ِيئّا ى َ ِ َ
یسا َحًَّي َیأتِ َٔی َٗ ِو ْو ٔم ًِ
َط ّ
ْش ّ
السى ِ َيا َوإ ٔ ٌَّ أَصِ َل بَ ِئًي َس َي ِل َ٘ ِو ٌَ َب ٌِسٔی بَ ََل ّئ َو َت ِ ٔ
یسا َو َت ِ ٔ
َ َة ًَل َی ُّ
بَ ِي ٕت ا ِخ َت َار اهَّللُ َل َيا ِاْ ٔ َ

وٌ َٓ ُي ٌِ َل ِو ٌَ َما َسأَلُوا ٓ َََل َي ِ٘ َبلُوىَطُ َحًَّي
ٗ ٔ َب ٔل ا ِل َن ِ ٔ
ْش َٔ ٚم ٌَ ُض ِه َرایَ ْ
رص َ
وٌ ا ِل َديِرَ ٓ َََل ي ٌُِ َل ِوىَطُ َٓ ُي َ٘اتٔلُ َ
ات ُسو ْز ٓ ََي ِشأَلُ َ
وٌ َٓيُ ِي َ ُ
ک ٔم ِيِ ُٜه َٓل َِيأِت ٔض ٔ ِه َول َِو َح ِب ّوا ًَل َی
َی ِس َٓ ٌُو َصا إیٔ َی َر ُج ٕل ٔم ًِ أَصِ ٔل بَ ِئًي ٓ ََي ِن َل ُؤ َصا ٗ ٔ ِش ّلا ََ ٛنا َم َلئُوصَا َج ِو ّرا ٓ ََن ًِ أَ ِز َر َک ذَل ٔ َ
َّ
الث ِل ٔخ
امثعؿنبایبہبیش،اعمفہینباشہؾ،یلعنباصحل،سیدینبایبزایداربامیہ،ہمقلع،دبعاہللنبایبزاید،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل

نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک اکی رمہبت مہ یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض ےھت ہک ونب اہمش ےکدنچ
ونوجاؿ آےئ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک داھکی وت آپ یک آںیھکن رھب آںیئ افر رگن  ریغت وہایگ۔ ںیم ےن رعض ایک مہ
لسلسمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکہرہہاونر ںیمایسی تیفیکدھکیرےہ ںیہوج ںیمہ دنسپںیہن(ینعیامہرا دؽداتھک ےہ)رفامای مہ
ا س رھگاےن ےک ارفاد ںیہ سج ےک ےئل اہلل اعتیل ےن داین یک اجبےئ آرخت وک دنسپ رفامایل ےہ افر ریمے الہ تیب ریمے دعب
یرقنبی یہ آزامشئ افر یتخس ف الجفینط اک اسانم رکںی ےگ۔ اہیں کت ہک رشمؼ اجیکبن ےس اکی وقؾ آےئ یگ سج ےک اپس ایسہ
ڈنھجے وہں ےگ فہ الھبیئ (امؽ) امںیگن ےگ اںیہن امؽ ہن دای اجےئ اگ وت فہ اتقؽ رکںی ےگ اںیہن دمد ےلم یگ افر وج (زخاہن) فہ امگن
رےہ ےھت احلص وہ اجےئ اگ نکیل فہ اےس وبقؽ ںیہن رکںی ےگ ہکلب ریمے الہ تیب ںیم ےس اکی رمد ےک وحاہل رک دںی ےگ فہ
(زنیم وک) دعؽ فااصنػ ےس رھبدے اگ اسیج ہکاس ےس لبقولوگں ےن زنیم وک وجرف متس ےس رھب راھک اھت وس مت ںیم ےس وج صخش
اؿےکزامہنںیموہوتاےکناسھترضفراشلموہارگربػرپونٹھگںےکلبٹسھگرکاجانڑپے۔
رافی  :امثعؿ نب ایب ہبیش ،اعمفہی نب اشہؾ ،یلع نب اصحل ،سیدی نب ایب زاید اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل نب ایب زاید ،اربامیہ ،ہمقلع،
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رضحتدہمییکرشتفیآفری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 964

راوی  :نرص بً ًلی جہـیم ،محنس بً مزواٌ ً٘يلیً ،نارہ بً ابی حٔؼہ ،زیسًیم ،ابی ػسی ٙىاظی ،حرضت ابوسٌيس
خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یم ًَ ًِ أَبٔی
اٌ ا ِل ٌُ َ٘ ِيل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًُ َن َارةُ بِ ًُ أَبٔی َحٔ َِؼ َة ًَ ًِ َزیِ ٕس ا ِل ٌَ ِّ ِّ
یم َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َمزِ َو َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َّ
َّ
ُ
ُرص ٓ ََش ِب ٍْ َوإ ٔ ََّل
ٔػ ِّس ٕی ٙال َّياظٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل یَُٜو ٌُ فٔی أ َّمًٔي ا ِل َن ِضس ُّٔی إ ٔ ٌِ ٗ ٔ َ

وض ٓ ََي ُ٘ ُوو
َ ٔم ِي ُض ِه َط ِيئّا َوا ِل َنا ُل یَ ِو َمئ ٔ ٕذ ُُ ٛس ْ
َٓت ِٔش ٍْ َٓت َ ِي ٌَ ُه ٓ ٔيطٔ أ ُ َّمًٔي ن ٌِٔ َن ّة ل َِه َی ِي ٌَ ُنوا ٔم ِثل ََضا َٗ ُّم تُ ِؤتَی أُکُل ََضا َو ََل َت َّس ٔ ُ

ل ٓ ََي ُ٘و ُل َیا َم ِضس ُّٔی أَ ًِ ٔلىٔي ٓ ََي ُ٘و ُل ُخ ِذ
ال َّز ُج ُ
چہض
رصننبیلع می،دمحمنبرمفاؿیلیقع،امعرہنبایبہصفح،زدییمع،ایبدصقی انیج،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاتمںیماکیدہمی(دہاتیایہتفدیپا)وہںےگارگفہداینںیممکرےہوت
یھب است ربس کت رںیہ ےگ فرہن ون ربس کت رںیہ ےگ۔ اس دفر ںیم ریمی ایسی وخاحشؽ وہیگ ہک اس یسیج وخاحشؽ ےلہپ یھبک ہن
وہیئ وہیگ زنیم اسفتق وخب لھپ دیگی افر اؿ ےس اچب رک ھچک ہن رےھک یگ افر اس فتق امؽ ےک ڈریھ ےگل وہےئ وہےگن اکی رمد
ڑھکاوہرکرعضرکاگیاےدہمیےھجمھچکدےئجی؟فہںیہکےگ(انتجیجاچےہ)ےلول۔
چہض
م
رافی  :رصننبیلع ی،دمحمنبرمفا ؿیلیقع،امعرہنبایبہصفح،زدییمع،ایبدصقیانیج،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رضحتدہمییکرشتفیآفری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 965

یحٌي  ،احنس بً یوسًٕ ،بسالززا ،ٚسٔياٌ ثوری ،خالس حذاء ،ابی َٗلبہ ،ابی اسناء  ،حرضت ثوباٌ رضي
راوی  :محنس بً ٰ
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َّ
ئ ًَ ًِ أَبٔی
الث ِور ِّٔی ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ا ِل َح َّذا ٔ
ٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ُٔ ًِ ًَ ٚسٔ َِي َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَي َوأَ ِح َن ُس بِ ًُ یُو ُس َ
ل ً ٔ ِي َس َِ ٛيز ٔ ُِ ٛه ثَ ََلثَ ْة ک ُ ُّل ُض ِه ابِ ًُ
اٌ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِ٘تَتٔ ُ
ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ًِ أَبٔی أَ ِس َنا َئ ال َّز َح ٔي ِّي ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ

ََک
َخلٔي َٔ ٕة ث ُ َّه ََل َي ٔؼيرُ إیٔ َی َواح ٔ ٕس ٔم ِي ُض ِه ث ُ َّه َت ِللُ ٍُ الزَّا َی ُ
الشوزُ ٔم ًِ ٗ ٔ َب ٔل ا ِل َن ِ ٔ
ات ُّ
ْش ََٔ ٓ ٚي ِ٘ ُتلُوىَِ ُٜه َٗ ِت َّل ل َِه ُي ِ٘ َت ِلطُ َٗ ِو ْو ث ُ َّه ذ َ َ
َط ِيئّا َلَ أَ ِح َٔ ُو ُط َٓ َ٘ا َل َٓإٔذَا َرأَیِتُنو ُظ َٓباي ٔ ٌُو ُظ َولَو َح ِب ّوا ًَل َی َّ
الث ِل ٔخ َٓإٔى َّ ُط َخلٔي َٔ ُة اهَّللٔ ا ِل َن ِضس ُّٔی
ُ َ
ِ
دمحمنبٰییحی،ادمحنبویفس،دبعارلزاؼ،ایفسؿوثری،اخدلذحاء،ایبالقہب،ایباامسء،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اکی زخاہن یک اخرط نیت صخش اتقؽ رکںی ےگ (افر امرے اجںیئ ےگ) ونیتں
رمکحاؿےکےٹیبوہںےگنکیلفہزخاہناؿںیمےسیسکوکیھبہنےلماگرھپرشمؼیکاجبنےسایسہڈنھجےدومداروہےگنفہںیہمت
ااسیلتقرکںیےگہکاسےسلبقیسک ےنااسیلتقہنایک وہاگاےکسدعبآپ ےنھچکابںیتذرکرفامںیئوجےھجمایدںیہن رھپرفامایبج
متاؿ(دہمی)وکد۔ںوھوتاؿےستعیبرکفارگہچںیہمتونٹھگںےکلبٹسھگرکاجانڑپے(ویکہکنفہاہللےک،ہفیلوہےگن)۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،ادمحنبویفس،دبعارلزاؼ،ایفسؿوثری،اخدلذحاء،ایبالقہب،ایباامسء،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رضحتدہمییکرشتفیآفری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 966

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،ابوزاؤز حرفی ،یاسين ،ابزاہيه بً محنس بً حئيہ ،حرضت ًلی َکو اهَّلل وجہہ

رف ُّی َح َّسثَ َيا یَاسٔي ُن ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس ابِ ًٔ ا ِل َح َي ٔٔ َّي ٔة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز ا ِل َح َ ٔ
ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َن ِضس ُّٔی ٔم َّيا أَصِ َل ا ِلب َ ِيتٔ ي ُِؼل ٔ ُحطُ اهَّللُ فٔی ل َِي َل ٕة
امثعؿ نب ایب ہبیش ،اوبداؤد رفحی ،اینیس ،اربامیہ نب دمحم نب ہیفنح ،رضحت یلع رکؾ اہلل فف ہ رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایدہمیمہالہتیبںیمےسوہںےگاہللاعتیلاؿوکاکییہبشںیم(الختفیک)الص تیفاالانبدںیےگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،اوبداؤدرفحی،اینیس،اربامیہنبدمحمنبہیفنح،رضحتیلعرکؾاہللفف ہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

رضحتدہمییکرشتفیآفری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 967

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،احنس بً ًبسالنلک ،ابومليح رقی ،زیاز بً بياًٌ ،لی بً نٔيل ،حرضت سٌيس بً مشيب
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل َنل ٔيحٔ ال َّزق ُِّّی ًَ ًِ زٔیَاز ٔبِ ًٔ بَ َيا ٌٕ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ نُٔ َِي ٕل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اَکىَا ا ِل َن ِضس َّٔی َٓ َ٘ال َِت َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب َٗا َل َُّ ٛيا ً ٔ ِي َس أ ُ ِّو َسل ََن َة َٓ َت َذ َ ِ
َي ُ٘و ُل ا ِل َن ِضس ُّٔی ٔم ًِ َو َل ٔس َٓاك َٔن َة

اوبرکبنبایبہبیش،ادمحنبدبعاکلمل،اوبحیلمریق،زایدنبایبؿ،یلعنبلیفن،رضحتدیعسنببیسمریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ
ہک مہ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھت امہرےدرایمؿ رضحت دہمی اک ذرکآای وت رفامےن ںیگل ہک ںیم ےن روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتانسہکدہمیدیسہافب ہریضاہللاعتٰیلہنعیکافالدںیموہںےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ادمحنبدبعاکلمل،اوبحیلمریق،زایدنبایبؿ،یلعنبلیفن،رضحتدیعسنببیسمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رضحتدہمییکرشتفیآفری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 968

راوی  :ہسیہ بً ًبسالوہاب ،سٌس بً ًبسالحنيس بً جٌرفً ،لی بً زیاز ینامیً ،رکمہ بً ًنار ،اسح ٙبً ًبساهَّلل بً
ابی كلحہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔرک َم َة بِ ًٔ ًَ َّنارٕ
اب َح َّسثَ َيا َس ٌِ ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًٔ َج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ زٔ َیاز ٕا ِل َ َامیم ٔ ِّی ًَ ًِ ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َص ٔسیَّ ُة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوصَّ ٔ

ًَ ًِ إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ى َ ِح ًُ
رف َوا ِل َح َش ًُ َوا ِل ُح َشي ِ ُن َوا ِل َن ِضس ُّٔی
َول ََس ًَ ِب ٔس ا ِل ُن َّلل ٔ ٔب َسا َزةُ أَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة أَىَا َو َح ِنزَةُ َو ًَل ٔ ٌّی َو َج ٌِ َ ْ
دہہی نب دبعاولاہب ،دعس نب دبعابدیمح نب رفعج ،یلع نب زاید امییم ،رکعہم نب امعر ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن نب
امکلریضاہلل اعتٰیلہنعایبؿرفامےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتانسمہدبعابلطملیکافالد
تنجےکرسدارںیہںیمافرزمحہیلعرفعجنسحنیسحریضاہللمہنعافردہمی۔
رافی  :دہہی نب دبعاولاہب ،دعس نب دبعابدیمح نب رفعج ،یلع نب زاید امییم ،رکعہم نب امعر ،ا،قح نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت
اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رضحتدہمییکرشتفیآفری۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 969

یحٌي مرصی ،ابزاہيه بً سٌيس جوہزی ،ابوػالح ًبسالِٔار بً زاؤزرحانی ،ابً لہيٌہ ،ابوزرًہ ًنزو
راوی  :رحملہ بً ٰ
بً جابز حرضمی ،حرضت ًبساهَّلل بً حارث بً جزء زبيسی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رص ُّی َوإ ٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسث َ َيا أَبُو َػال ٔ ٕح ًَ ِب ُس ا ِل َِ َّٔارٔ بِ ًُ َزا ُو َز ا ِل َ َّ
ْحان ٔ ُّی
رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي ا ِلنٔ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا َ ِ
ئ الزَّب ٔيس ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
رضم ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ا ِل َحار ٔٔث بِ ًَ َجزِ ٕ
َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
يٌ َة ًَ ًِ أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َجابٔز ٕا ِل َح ِ َ
ُوٌ لٔل َِن ِضس ِّٔی َي ٌِىٔي ُسل َِلاى َ ُط
اض ٔم ًِ ا ِل َن ِ ٔ
ْش ُٔ َٓ ٚي َو ِّكئ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِ ُ
ُخ ُد ى َ ْ
رحہلم نب ٰییحی رصمی ،اربامیہ نب دیعس وجرہی ،اوباصحل دبعاافغلر نب داؤدرحاین ،انب ہعیہل ،اوبزرہع رمعف نب اجرب رضحیم ،رضحت
دبعاہلل نب احرث نب زجء زدیبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشمؼ

ےسھچکولگآںیئےگوجدہمییکوکحتموکمکحتسمانبںیئےگ۔
رافی  :رحہلم نب ٰییحی رصمی ،اربامیہ نب دیعس وجرہی ،اوباصحل دبعاافغلر نب داؤدرحاین ،انب ہعیہل ،اوبزرہع رمعف نب اجرب رضحیم،
رضحتدبعاہللنباحرثنبزجءزدیبیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سبیسبیڑلاایئں
ابب  :ونتفںاکایبؿ
سبیسبیڑلاایئں

جلس  :جلس سوو

حسیث 970

ًيسي بً یوىص ،اوزاعی ،حشاٌ بً ًليہ ،مٜحول بً ابی زَکیا ،حرضت خالس بً مٌساٌ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،

ول َوابِ ًُ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ َح َّش َ
اٌ بِ ًٔ ًَ ٔل َّي َة َٗا َل َما َل َمُ ِٜح ْ
اٌ
َز َ ٔ
اٌ َو ٔمل ُِت َم ٌَ ُض َنا َٓ َح َّسثَ َيا ًَ ًِ ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔيِر ٕ َٗا َل َٗا َل یٔی ُج َبي ِ ْر اى ِ َلل ٔ ِ ٙب ٔ َيا إیٔ َی ذٔی ٔم ِد َنز ٕ َوک َ َ
َک َّیا إیٔ َی َخالٔسٔ بِ ًٔ َم ٌِ َس َ
اب ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓاى ِ َل َل ِ٘ ُت َم ٌَ ُض َنا ٓ ََشأ َ َل ُط ًَ ًِ ا ِل ُض ِسى َ ٔة َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٌِ ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ
َر ُج َّل ٔم ًِ أَ ِػ َح ٔ
وٌ ث ُ َّه
وٌ َو َت ِشل َُن َ
وٌ َو َت ِِ َي ُن َ
رص َ
وو ُػ ِل ّحا آ ٔم ّيا ث ُ َّه َت ِِز ُ َ
الز ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َست َُؼال ٔ ُحِ ُٜه ُّ
وٌ أَْمُتْن َوص ُِه ًَ ُس ًّوا َٓت َ ِي َت ٔ ُ
يب ٓ ََي ِِ َـ ُب َر ُج ْل
وٌ َحًَّي َت ِيزٔلُوا ب ٔ َن ِز ٕد ذٔی تُلُو ٕل َٓي َ ِر َٓ ٍُ َر ُج ْل ٔم ًِ أَصِ ٔل الؼَّ ل ٔ ٔ
َت ِي َ ٔ
رص ُٓ َ
يب ٓ ََي ُ٘و ُل َُل ََب الؼَّ ل ٔ ُ
يب الؼَّ ل ٔ َ
وٌ لٔل َِن ِل َح َن ٔة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه
ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن ٓ ََي ُ٘ ُوو إٔل َِيطٔ ٓ ََي ُس ُّٗ ُط َٓ ٌٔ ِي َس ذَل ٔ َ
وو َو َی ِح َتنٔ ٌُ َ
الز ُ
ک َت ِِس ُٔر ُّ
ِّ
وٌ
اٌ بِ ًٔ ًَ ٔل َّي َة بٔإ ٔ ِس َيازٔظ ٔ ى َ ِح َو ُظ َو َزا َز ٓ ٔيطٔ َٓ َي ِح َتنٔ ٌُ َ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ًِ َح َّش َ
ْش أَ ِلّٔا
لٔل َِن ِل َح َن ٔة ٓ ََيأِتُ َ
وٌ ح ٔي َيئ ٔ ٕذ َت ِح َت ثَ َناىٔي َن َُایَ ٕة َت ِح َت کُلِّ َُا َی ٕة اث ِ َيا ًَ َ َ
اوبرکبنبایبہبیشٰ،یسیعنبویسن،افزایع،اسحؿنب ہیط،وحکمؽنبایبزرکای،رضحتاخدلنبدعماؿرفامےتںیہہکےھجمریبج نب

ریفن ےن اہک ہک ںیمہ ذی  رمخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےل ولچ ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب ںیہ۔ ںیم اؿ ےک
رمہاہ ایگ رضحت ریبج ےن اؿ ےس حلصیک ابتبدرایتف ایک وت رفامایہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک ہی رفامےت انس ہک یرقنبی
رفیم(اسیعیئ)متےس رپانمحلصرکںیےگرھپمتافرفہلمرکاکیرسیتےدنمشےسگنجرکفےگںیہمتحتفاحلصوہیگافرامؽ
تمینغےلم اگافر السیتم ےکاسھتمت گنجےسفاسپولوٹ ےگ۔اہیںکتہک اکی رسزبس افررتفاتزہاقمؾ رپاہجں ےلیٹوہےگن ڑپاؤ
ڈاول ےگ ہک اکی یبیلص بیلص وک دنلب رک ےک ےہک اگ بیلص وک ہبلغ احلص وہا۔ اس اکی املسمؿ وک ہ ہآاگیئ فہ اھٹ رک بیلص وک وتڑ
ڈاےل اگ اس فتق رفیم دہعینکش رکےگنی افر بس گنج ےئلیک اےھٹک وہ اجںیئ ےگ۔ دفرسی دنس ےس اس ںیم ااضہف ےہ ہک بج رفیم
گنجےئلیکاےھٹکوہےگنوتایسڈنھجفںےلتاؿاکرکشلوہاگرہڈنھجےےکےچینابرہزہارارفادوہےگن۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،یسیعنبویسن،افزایع،اسحؿنب ہیط،وحکمؽنبایبزرکای،رضحتاخدلنبدعماؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
سبیسبیڑلاایئں

جلس  :جلس سوو

حسیث 971

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس بً مشلهً ،ثناٌ بً ابی ًاتٜہ ،سلامیٌ بً حبيب محاربی ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسث َ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی ا ِل ٌَات ٔ َٜةٔ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ َحبٔيبٕ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی
َّ
َّ
َ ّسا
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إٔذَا َو َٗ ٌَ ِت ا ِل َن ََلح ٔ ُه بَ ٌَ َث اهَّللُ َب ٌِ ّثا ٔم ًِ ا ِل َن َوایٔی ص ُِه أَ ِ َ
َک ُو ا ِل ٌَ َز ٔب َ َ

یً
َوأَ ِج َوزُ ُظ س ََٔل ّحا یُ َؤیِّ ُس اهَّللُ بٔض ٔ ِه ِّ
الس َ

اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،امثعؿنبایباعہکت،امیلسؿ نببیبحاحمریب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿ رفامےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبجسبیسبیڑلاایئںوہںیگوتاہللاعتیلویمجعںںیمےساکیرکشلااھٹںیئےگوج

رعبےسسبھرکوسہشارافراؿےسرتہبرایھترفاےلوہںےگاہللاعتیلاےکنذرہعیدنییکدمدرفامںیئےگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،امثعؿنبایباعہکت،امیلسؿنببیبحاحمریب،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
سبیسبیڑلاایئں

جلس  :جلس سوو

حسیث 972

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،حشين بً ًلی بً زائسہً ،بسالنلک بً ًنير ،جابز بً سنزہ ،ىآٍ حرضت ىآٍ بً ًتبہ بً ابی
وٗاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ًَ ًِ َزائ َٔس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًٔ ًُ َنيِر ٕ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ َس ُن َز َة ًَ ًِ ىَآ ٔ ٍٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وو
وٌ َجز ٔ َیز َة ا ِل ٌَ َز ٔب ٓ ََي ِٔ َت ُح َضا اهَّللُ ث ُ َّه ُت َ٘اتٔلُ َ
بِ ًٔ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َس ُت َ٘اتٔلُ َ
الز َ
وٌ ُّ

َّ
ُخ ُد َّ
وٌ َّ
وو
ٓ ََي ِٔ َت ُح َضا اهَّللُ ث ُ َّه ُت َ٘اتٔلُ َ
الز ُ
الس َّجا َل ٓ ََي ِٔ َت ُح َضا اهَّللُ َٗا َل َجاب ٔ ْز ٓ ََنا یَ ِ ُ
الس َّجا ُل َحًي ُت ِٔ َتحَ ُّ

اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلعنبزادئہ،دبعاکلملنبریمع،اجربنبرمسہ،انعفرضحتانعفنبہبتعنبایبفاقصریضاہللاعتٰیل
ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یرقنبی مت زجریة ابرعب (ےک رےنہ فاولں) ےس اتقؽ رکف ےگ وت اہلل اعتیل
اےس حتف رفام دںی ےگاس ےک دعبمت رفؾ(ےک اصنری) ےس اتقؽ رکف ےگ اہلل اعتیل اےس یھبحتف رفام دںی ےگ۔ اس ےک دعب متداجؽ
ےساتقؽرکفےگ۔اہللاعتیلاسگنج ںیم(یھب ںیہمت)حتف اطعرفامےئاگ۔اجربریضاہلل اعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہک(اس ےسولعمؾ
وہاہک)داجؽرفؾیکحتفےسلبقہنےلکناگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نیسحنبیلعنبزادئہ،دبعاکلملنبریمع،اجربنبرمسہ،انعفرضحتانعفنبہبتعنبایبفاقصریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
سبیسبیڑلاایئں

جلس  :جلس سوو

حسیث 973

راوی  :ہظاو بً ًنار ،وليس بً مشله ،اسناًيل بً ًياغ ،ابوبرک بً ابی مزیه ،وليس بً سٔياٌ بً ابی مزیه ،یزیس بً
ٗليب سٜونی ،ابی بْحیہ ،حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َم ِز َی َه ًَ ًِ ا ِل َولٔي ٔس بِ ًٔ
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
غ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َوإ ٔ ِس َنٌٔي ُ
یس بِ ًٔ ٗ َُل ِيبٕ َّ
ْحیَّ َة ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ َج َب ٕل ًَ ًِ
الشُٜون ٔ ِّی َو َٗا َل ا ِل َولٔي ُس َیزٔی ُس بِ ًُ ٗ ُِل َب َة ًَ ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
اٌ بِ ًٔ أَبٔی َمزِ َی َه ًَ ًِ َیز ٔ َ
ُسٔ َِي َ
َو ُد َّ
الس َّجا ٔل فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِط ُضز ٕ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل َن ِل َح َن ُة ا ِلُٜب ِ َری َو َٓ ِتحُ ا ِل ُ٘ ِش َل ِي ٔليي ٔ َّيةٔ َو ُ ُ

اشہؾ نب امعر ،فدیل نب ملسم ،اامسلیع نب ایعش ،اوبرکب نب ایب رممی ،فدیل نب ایفسؿ نب ایب رممی ،سیدی نب بیطق وکسین ،ایب رحبہی،
رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تہب سبی ڑلایئ افر ہینطنطسق افر
رخفجداجؽہیبساستامہںیموہاجںیئےگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،فدیلنبملسم،اامسلیعنبایعش،اوبرکبنبایبرممی،فدیلنبایفسؿنبایبرممی،سیدینببیطقوکسین،ایب
رحبہی،رضحتاعمذنب لبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
سبیسبیڑلاایئں

جلس  :جلس سوو

حسیث 974

راوی  :سویس بً سٌيس ،ب٘يہ ،بحير بً سٌس ،خالس بً ابی بَلل ،حرضت ًبساهَّلل بً برس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َب٘ ٔ َّي ُة ًَ ًِ بَ ٔحير ٔبِ ًٔ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ب ٔ ََل ٕل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ بُ ِرسٕ َٗا َل َٗا َل
ُخ ُد َّ
الس َّجا ُل فٔی َّ
الشابٔ ٌَ ٔة
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَي ِ َن ا ِل َن ِل َح َن ٔة َو َٓ ِتحٔ ا ِل َن ٔسی َي ٔة س ُّٔت ٔسئي َن َو َی ِ ُ
وسدینبدیعس،ہیقب،ریحبنبدعس،اخدلنبایبالبؽ،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایگنجمیظعافرحتفدمہن(ہینطنطسق)ےکدرایمں ھاسؽاکرعہصوہاگافراسوتںیاسؽداجؽےلکناگ۔
رافی  :وسدینبدیعس،ہیقب،ریحبنبدعس،اخدلنبایبالبؽ،رضحتدبعاہللنبرسبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
سبیسبیڑلاایئں

جلس  :جلس سوو

حسیث 975

راوی ً :لی بً مينوٌ رقی ،ابويٌ٘وب حييىيٛ ،ثير بً ًبساهَّلل بً حرضت ًوٖ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب ا ِل ُح َي ِيىٔ ُّي ًَ ًِ َٛثٔير ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ ِو ٕ
ٖ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ الزَّق ُِّّی َح َّسثَ َيا أَبُو َي ٌِ ُ٘ َ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َت ُ٘ ُوو َّ
وٌ أَ ِزنَی َم َشال ٔحٔ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن ب ٔ َب ِو ََل َئ ث ُ َّه َٗا َل َػلَّی
الشا ًَ ُة َحًَّي َتَ ُٜ
یً ٔم ًِ َب ٌِ ٔس ُِ ٛه
رف َو ُي َ٘اتٔلُ ُض ِه َّال ٔذ َ
وٌ بَىٔي اْلِ َ ِػ َ ٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا ًَل ٔ ُّی یَا ًَل ٔ ُّی یَا ًَل ٔ ُّی َٗا َل بٔأبَٔی َوأُم ِّی َٗا َل إٔىَِّ ُٜه َس ُت َ٘اتٔلُ َ
َّ
وٌ ا ِل ُ٘ ِش َل ِي ٔليي ٔ َّي َة بٔال َّت ِشبٔيحٔ
ل ا ِل ٔح َحازٔ َّال ٔذ َ
ُخ َد إٔل َِيض ٔ ِه ُرو َٗ ُة ِاْل ٔ ِس ََلو ٔأَصِ ُ
وٌ فٔی اهَّللٔ ل َِو َم َة ََلئ ٕٔه ٓ ََي ِٔتَتٔ ُح َ
یً ََل َی َدا ُٓ َ
َحًي َت ِ ُ
وٌ َُ َيائ َٔه ل َِه ي ُٔؼيبُوا ٔم ِثل ََضا َحًَّي َي ِ٘ َت ٔش ُنوا بٔاْلِ َ ِتز ٔ َس ٔة َو َیأتِ ٔی آ ٕ
َ َد فٔی ب ٔ ََلز ٔ ُِ ٛه
َوال َّتِٜبٔير ٔ َٓ ُي ٔؼيبُ َ
ت ٓ ََي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ا ِل َن ٔشيحَ َٗ ِس َ َ

أَ ََل َوه ٔ َی ِ ٔ ٛذبَ ْة ٓ َِاْخ ُٔذ ىَاز ٔ ْو َوال َّتارٔ ُک ىَاز ٔ ْو

خ
یلع نب ومیمؿ ریق ،اوبوقعیب تنبی ،ریثک نب دبعاہلل نب رضحت وعػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک املسمونں اک زندکی رتنی ومرہچ وبالء (انیم اقمؾ) ںیم وہ اس ےک دعب رفامای
اےیلعاےیلعاےیلع(رضحتیلعرکؾاہللفف ہےن)رعضایکریمےامںابپآپرپرقابؿوہں۔رفاماییرقنبیمتونبارغص
(رفویمں) ےس اتقؽ رکف ےگ افر اہمترے دعب فاےل یھب اںیہن ےس اتقؽ رکںی ےگ۔ اہیں کت ہک الہ اجحز یھب اؿ ےس گنج ےئلیک
ںیلکنےگوجاالسؾیکرفقنںیہافراہللےکاعمہلمںیمیسکالمتمرکےنفاےلیکالمتمیکرپفاہںیہنرکےتہیبسہینطنطسقوکحتف
رکںی ےگ۔ حیبستفریبکت ےتہک وہےئ افر اںیہن امؽ تمینغ ا ان ےلم اگ ہک اس ےس لبق یھبک یھب ا ان ہن الم وہاگ اہیں کت ہک ڈاھںیل رھب
رھب رک (امؽ تمینغ) میسقت رکںی ےگ اےنت ںیم اکی آےن فاال آرک ربخدے اگ ہک اہمترے رہشفں ںیم داجؽ لکن آای اید روھک ہیربخ
وھجیٹوہیگوسامؽتمینغفاالیھبرشدنمہوہاگافرہنےنیلفاالیھباندؾوہاگ۔
خ
رافی  :یلعنبومیمؿریق،اوبوقعیب تنبی،ریثکنبدبعاہللنبرضحتوعػریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
سبیسبیڑلاایئں

جلس  :جلس سوو

حسیث 976

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،وليس بً مشلهً ،بساهَّلل بً ًَلء ،برس بً ًبيساهَّلل ابوازریص خوَلنی ،حرضت ًوٖ بً
مالک اطحعی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رس بِ ًُ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ئ َح َّسثَىٔي بُ ِ ُ

ٔیص ا ِل َد ِوَلَ ن ٔ ُّی َح َّسثَىٔي ًَ ِو ُٖ بِ ًُ َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتُٜو ٌُ بَ ِي َيِ ُٜه
َح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِزر َ
ْش أَ ِلّٔا
َوبَي ِ َن بَىٔي اْلِ َ ِػ َ ٔ
وٌ بِٔ ُٜه ٓ ََي ٔشيرُ َ
رف ص ُِسى َ ْة ٓ ََي ِِس ُٔر َ
وٌ إ ٔل َِيِ ُٜه فٔی ثَ َناىٔي َن َُایَ ّة َت ِح َت کُلِّ َُا َی ٕة اث ِ َيا ًَ َ َ
دبعارلنمح نب اربامیہ ،فدیل نب ملسم ،دبعاہلل نب العء ،رسب نب دیبع اہلل اوبادرسی وخالین ،رضحت وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل

اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے افر ونبارغص (رفویمں رصناوینں) ےک

درایمؿحلصوہیگرھپفہحلصیکالخػفرزیرکںیےگافراہمترےاسھتڑلایئےکےئلںیلکنےگایسڈنھجفںےکےچینرہڈنھجے
ےلتابرہزہاروفجوہیگ۔(ینعیلکونالھکاسھٹزہاروفجوہیگ)۔
رافی  :دبعارلنمح نب ارب امیہ ،فدیل نب ملسم ،دبعاہلل نب العء ،رسب نب دیبعاہلل اوبادرسی وخالین ،رضحت وعػ نب امکل ایعجش
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتکاکایبؿ
ابب  :ونتفںاکایبؿ
رتکاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 977

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،زہزی ،سٌيس بً مشيب ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ُن َشي َّٔب ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِبلُ ُّ بٔطٔ ال َّي ٔي َّي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الشا ًَ ُة َحًَّي ُت َ٘اتٔلُوا َٗ ِو ّما ن ٌَٔالُ ُض ِه َّ
الظ ٌَزُ َو ََل َت ُ٘ ُوو َّ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ََل َت ُ٘ ُوو َّ
الشا ًَ ُة َحًَّي ُت َ٘اتٔلُوا َٗ ِو ّما

ٔػ َِ َار اْلِ َ ًِي ُ ٔن

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایقتماقمئںیہنوہیگاہیںکتہکمتڑلفاےسیولوگںےسنجےکوجےتابولںےکوہںےگ(ایاےکن
ابؽ اےنتےبمل وہےگن ہک وجوتںکت ےتکٹل وہےگن) افر ایقتم ںیہناقمئ وہیگ اہیںکتہک متولگ اےسیولوگں ےس نجیک آںیھکن
وھچیٹوہںیگ(ینعیرتکےسےسیجربدیہےنرفاتیںیمرصتحییکےہ۔اوکساکنالاوبداؤدےن)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رتکاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 978

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابی زىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
رک بِ ًُ أبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ أبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
ٕ اْلِ ُى ٔ َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ُ٘ ُوو َّ
َط َٗ ُة َو ََل
الشا ًَ ُة َحًَّي ُت َ٘اتٔلُوا َٗ ِو ّما ٔػ َِ َار اْلِ َ ًِي ُ ٔن ذُ ِل َ
ُوٖ َٛأ ٌَّ ُو ُجوصَ ُض ِه ا ِل َن َح ُّ
اٌ ا ِل ُن ِ َ
الشا ًَ ُة َحًَّي ُت َ٘اتٔلُوا َٗ ِو ّما ن ٌَٔالُ ُض ِه َّ
َت ُ٘ ُوو َّ
الظ ٌَزُ
اوبرکبنبایب ہبیش،ایفسؿنب ہنییع،ایبزاند،ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہکآرضحنت یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک مت ڑلف ےگ اےسی ولوگں ےس یکنج آںیھکن وھچیٹ وہیگن افر انںیک ومیٹ وہیگن
(ایھٹ وہیئ) اےکن ہنم رسخ وہےگن ینعی رتک ولوگں ےس (اےکن ہنم اےسی وہےگن ےسیج رپسںی ہت رب ہت (ینعی ومےٹ افر رپ وگتش
راسخر)افرایقتمںیہناقمئوہیگاہیںکتمتاےسیولوگںےسڑلفےگیکنجوجایتںابولںیکوہںیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رتکاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 979

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،اسوز بً ًامز ،جزیز بً حازو ،حشًً ،نز بً تِلب

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا أَ ِس َوزُ بِ ًُ ًَا ٔمز ٕ َح َّسثَ َيا َجزٔیزُ بِ ًُ َحازٔو ٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َت ِِل ٔ َب َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
شا ٔن َّ َ
رع َاق ا ِل ُو ُجوظ ٔ َٛأ َ ٌَّ ُو ُجو َص ُض ِه
َسنٔ ٌِ ُت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ أَ ِ َ
الشا ًَ ٔة أ ٌِ ُت َ٘اتٔلُوا َٗ ِو ّما ٔ َ
وٌ َّ
شا ٔن َّ
الظ ٌَ َز
الشا ًَةٔ أَ ٌِ ُت َ٘اتٔلُوا َٗ ِو ّما َی ِي َت ٌٔلُ َ
ا ِل َن َح ُّ
َط َٗ ُة َوإ ٔ ٌَّ ٔم ًِ أَ ِ َ
اٌ ا ِل ُن ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوسد نب اعرم ،رجری نب احزؾ ،نسح ،رمع نب بلغت ےس رفاتی ےہ ںیم ےن انس آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتایقتمیک اشنوینںںیمےسےہ ہیہکمت اےسیولوگں ےس ڑلف ےگ نج ےکہنموچڑے
ںیہوگایاؿےکہنمرپسںیںیہہتربہتافرایقتمیکاشنوینںںیمےسےہہیہکمتاےسیولوگںےسڑلفےگنجےکوجےتابولںےک
وہںےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوسدنباعرم،رجرینباحزؾ،نسح،رمعنببلغت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
رتکاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 980

راوی  :حشً بً رعٓہً ،نار بً محنس ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رع َٓ َة َح َّسثَ َيا ًَ َّنا ُر بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َت ُ٘ ُوو َّ
الشا ًَ ُة َحًَّي ُت َ٘اتٔلُوا َٗ ِو ّما ٔػ َِ َار اْلِ َ ًِي ُ ٔن َٔ
رع َاق ا ِل ُو ُجوظ ٔ َٛأ َ ٌَّ أَ ًِيُ َي ُض ِه َح َس ُ ٚا ِل َح َزاز ٔ
َ
وٌ َّ
وٌ َّ
وٌ َخ ِي َل ُض ِه بٔال َّي ِد ٔل
الس َر ََ ٚی ِزب ُ ُل َ
الظ ٌَ َز َویَ َّتد ٔ ُذ َ
َط َٗ ُة َی ِي َت ٌٔلُ َ
َٛأ ٌَّ ُو ُجو َص ُض ِه ا ِل َن َح ُّ
اٌ ا ِل ُن ِ َ
نسحنبرعہف،امعرنبدمحم،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل

فملس ےن رفامای ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک مت اےسی ولوگں ےس ڑلف ےگ نج یک آںیھکن وھچیٹ وہیگن ہنم وچڑے وہےگن اؿ یک
آںیھکن وگای ڈٹی یک آںیھکن وہں یگ افر ہنم اےکن وگای رپسںی (ڈاھںیل) ںیہ ہت ربہت افر ابؽ ےک وجےت ںینہپ ےگ افر رپسںی
(ڈاھںیل)اؿےکاپسوہےگنافراےنپوھگڑےوجھکرےکدرتخےسابدنںیھےگ۔
رافی  :نسحنبرعہف،امعرنبدمحم،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینےسےبریتبغاکایبؿ
ابب  :زدہاکایبؿ
داینےسےبریتبغاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 981

راوی  :ہظاو بً ًنارً ،نزو بً واٗس ْقشي ،یوىص بً ميرسہ بً حلبص ،ابوازریص خوَلنی ،حرضت ابوذرُٔاری رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص ا ِل َد ِو ََلن ٔ ِّی
رس َة بِ ًٔ َحل َِب ٕص ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِزر َ
ْقش ُّٔي َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ َم ِي َ َ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس ا ِل ُ َ
ْح ٔیه ا ِل َح ََل ٔل َو ََل فٔی إ ٔ َؿا ًَ ٔة
السى ِ َيا ب ٔ َت ِ ٔ
ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر ا ِلَِٔٔار ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص الزَّ َصا َزةُ فٔی ُّ

يب ٔة إٔذَا أ ُ ٔػ ِب َت
وٌ فٔی ثَ َو ٔ
ک أَ ِوثَ َٔ ٙم ِي َ
وٌ ب ٔ َنا فٔی َی َسیِ َ
ک ب ٔ َنا فٔی َیسٔ اهَّللٔ َوأَ ٌِ َتَ ُٜ
السى ِ َيا أَ ٌِ ََل َتَ ُٜ
ا ِل َنا ٔل َو َل ًِٔ ٜالزَّصَا َزةُ فٔی ُّ
اب ا ِل ُن ٔؼ َ
ل َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ فٔی اْلِ َ َحازٔیثٔ
ک ٓ َٔيضا ل َِو أَى َّ َضا أُبِ٘ ٔ َي ِت ل َ
ب ٔ َضا أَ ِرُ ََب ٔم ِي َ
ٔیص ا ِل َد ِو ََلن ٔ ُّی َي ُ٘و ُل ٔم ِث ُ
َک َٗا َل صٔظَ ْاو ک َ َ
اٌ أَبُو إ ٔ ِزر َ
َٛنٔ ِث ٔل ِاْلٔبِزٔیز ف ٔٔی َّ
الذصَ ٔب

اشہؾنبامعر،رمعفنبفادقرقیش،ویسننبرسیمہنبحلنس،اوبادرسیوخالین،رضحتاوبذرافغریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایدایناکزدہہی ںیہنہکآدیمالح ؽزیچ وک اےنپ افرپرحاؾرکےلافرہن ہی ےہہکاانپ امؽ
ابتہرکدے نکیلزدہ افردرف یش ہیےہہکآدیم وکاس امؽ رپوجاےکساہھتںیم ےہاس ےسزایدہ رھبفہسہن وہانتج اسامؽ رپےہ وج
اہلل ےک اہھت ںیم ےہ افر داین ںیم بج وکیئ تبیصم آےئ وت اس ےس زایدہ وخش وہ تبسنب اےکس ہک تبیصم ہن آےئ داین ںیم افر
آرختےکےئلااھٹریھکاجےئ۔اشہؾےناہکاوبادرسیوخالینےناہکہیدحثیافردحوثیںںیمایسیےہےسیجدنکؿوسےنںیم۔
رافی  :اشہؾنبامعر،رمعفنبفادقرقیش،ویسننبرسیمہنبحلنس،اوبادرسیوخالین،رضحتاوبذرافغریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینےسےبریتبغاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 982

یحٌي بً سٌيس ،ابوَوة ػحابئي رسول حرضت ابوخَلء رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنار ،حٜه بً ہظاوٰ ،

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َحُ َٜه بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ أَبٔی َ َِ َو َة ًَ ًِ أَبٔی َخ ََّلز ٕ َوکَاى َ ِت َل ُط ُػ ِح َب ْة

السى ِ َيا َوٗ ٔ َّل َة َم ِي ٔل َٕٓ ٙا ِٗتَرٔبُوا ٔم ِيطُ َٓإٔى َّ ُط
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َرأَیِت ُِه ال َّز ُج َل َٗ ِس أ ُ ًِ ٔل َي ُزص ِّسا فٔی ُّ
یُلِقٔی ا ِلحٔ َِ ٜن َة
اشہؾ نب امعر ،مکح نب اشہؾٰ ،ییحی نب دیعس ،اوبرففة احصیئب روسؽ رضحت اوبالخء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتد۔ںوھہکیسکآدیموکہکداینںیماوکسرتبغںیہنےہافرفہصخشمکوگیھبےہوتایکستبحص
ںیمروہتمکحاسےکدؽرپڈایلاجےئیگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،مکحنباشہؾٰ،ییحینبدیعس،اوبرففةاحصیئبروسؽرضحتاوبالخءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینےسےبریتبغاکایبؿ
ابب  :زدہاکایبؿ
داینےسےبریتبغاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 983

راوی  :ابوًبيسہ بً ابی سرف ،طہاب بً ًباز ،خالسبً ًنزو ْقشي ،سٔياٌ ثوری ،ابی حازو ،سہل بً سٌس رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اٌ َّ
َح َّسثَ َيا أَبُو ًُب َ ِي َس َة بِ ًُ أَبٔی َّ
الث ِور ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی
الش َ ٔ
ْقش ُّٔي ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
رف َح َّسثَ َيا ٔط َض ُ
اب بِ ًُ ًَبَّاز ٕ َح َّسث َ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ا ِل ُ َ
َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َّ
الشأًس ِّٔی َٗا َل أَتَی ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ زُ َّلىٔي ًَل َی ًَ َن ٕل إٔذَا

ک اهَّللُ َو ِاز َص ِس ٓ ٔ َامی فٔی
السى ِ َيا یُ ٔح َّب َ
اض َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِاز َص ِس فٔی ُّ
أَىَا ًَنٔ ِل ُت ُط أَ َح َّبىٔي اهَّللُ َوأَ َح َّبىٔي ال َّي ُ
ض یُ ٔح ُّبو َک
أَیِسٔی ال َّيا ٔ
اوبدیبعہ نب ایب رفس ،اہشب نب ابعد ،اخدلنب رمعف رقیش ،ایفسؿ وثری ،ایب احزؾ ،لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحن ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش آای افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ ااسی اکؾ التبےیئ
بجںیماوکسرکفںوتاہللاعتیلیھبھجموکدفتسرےھکافرولگیھبدفتسرںیھک۔آپےنرفامایداینےسرفنترکاہللاعتیلھجتوک
دفتسرےھکاگافروجھچکولوگںےکاپسےہاسےسرفنترک۔یسکےسداینیکوخاشہتمرکولگھجتوکدفتسرںیھکےگ۔
رافی  :اوبدیبعہنبایبرفس،اہشبنبابعد،اخدلنبرمعفرقیش،ایفسؿوثری،ایباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

داینےسےبریتبغاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 984

راوی  :محنس بً ػباح ،جزیز ،ميؼور ،ابی وائل ،سنزہ بً سہه

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح أَى ِ َبأَىَا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ أَبٔی َوائ ٕٔل ًَ ًِ َس ُن َز َة بِ ًٔ َس ِض ٕه َر ُج ٕل ٔم ًِ َٗ ِو ٔمطٔ َٗا َل ىَزَ ِل ُت ًَل َی أَبٔی
ک أَ ِی َخا ٔل أَ َو َج ٍْ ي ُِظئٔز ُ َک أَ ِو
َصا ٔط ٔه بِ ًٔ ًُت ِ َب َة َوص َُو كٌَٔي ْن َٓأ َ َتا ُظ ُم ٌَاؤیَ ُة َي ٌُوزُ ُظ ٓ ََبکَی أَبُو َصا ٔط ٕه َٓ َ٘ا َل ُم ٌَاؤیَ ُة َما یُ ِبٜٔي َ

السى ِ َيا َٓ َ٘ ِس َذ َص َب َػٔ ُِو َصا َٗا َل ًَل َی ک ُ ٕ ٓل ََل َو َلَ ًِٔ ٜر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَض ٔ َس إیٔ َ َّی ًَ ِض ّسا َوز ٔ ِز ُت أَنِّی ُِ ٛي ُت
ًَل َی ُّ
ک َخاز ٔ ْو َو َم ِز َْ ٛب فٔی َسبٔي ٔل اهَّللٔ َٓأ َ ِز َر ُِ ٛت
ٔيک ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک تُ ِسرٔ ُک أَ ِم َو ّاَل ُت ِ٘ َش ُه بَي ِ َن أَٗ َِواو ٕ َوإٔى َّ َنا یََ ِٜٔ
ک ل ٌََ َّل َ
َتب ٔ ٌِ ُت ُط َٗا َل إٔى َّ َ
َٓ َح َن ٌِ ُت
دمحمنبابصح،رجری،وصنمر ،ایبفالئ،رمسہنبمہسےسرفاتیےہںیماوباہمشنبہبتع ےکاپسایگاؿوکرباھچاگل اھت۔اعمفہیریض
اہللہنعایکنایع دت وکآےئاوباہمشرفےنےگلاعمفہی ےناہک امومںاجؿویکںرفےتوہدردیکدشت ےسایدایناکرجن ےہارگدایناک
رجنےہوتااکسایکرجنےہ؟اوباہمشےناہکںیماؿدفونںںیمےسیسکےئلیکںیہنرفاتنکیلآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجم
وک اکی تحیصن یک ؟یھ ےھجمآرزف رہ یئگ اکش ںیم ایکس ریپفی رکات آپ ےن ھجم ےس رفامای اھت اشدی وت ااسیزامہن اپےئ بج ولگ امولں وک
میسقترکںیےگوتھجتوکاکیفےہداینےکامولںںیمےساکیاخدؾافراکیاجونروساریےئلیکاہجدںیمنکیلںیمےنداینےکامؽوکاپای
افرعمجایک۔
رافی  :دمحمنبابصح،رجری،وصنمر،ایبفالئ،رمسہنبمہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینےسےبریتبغاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 985

راوی  :حشً بً ابی ربيًٍ ،بسالززا ،ٚجٌرف بً سلامیٌ ،ثابت ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل ِ
اط َتکَی َسل َِنا ٌُ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ أَبٔی ال َّزبٔي ٍٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
ٔيک یَا أَخٔی أَل َِي َص َٗ ِس َػحٔ ِب َت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَل َِي َص
َآ ُظ یَ ِبکٔی َٓ َ٘ا َل َلطُ َس ٌِ ْس َما یُ ِبَ ٜ
ٓ ٌََا َز ُظ َس ٌِ ْس َ َ
َة ٔ َو َلَ ًِٔ ٜر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
أَل َِي َص َٗا َل َسل َِنا ٌُ َما أَبِکٔی َواح َٔس ّة ٔم ًِ اث ِ َي َتي ِ ٔن َما أَبِکٔی ٔؿ ًّيا ل ٔ ُّ
َکاص َٔي ّة ل ٔ ِْل ٔ َ
لسى ِ َيا َو ََل َ َ
ل َزاز ٔالزَّأ ٔ ٛب
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَض ٔ َس إیٔ َ َّی ًَ ِض ّسا ٓ ََنا أ ُ َرانٔی إ ٔ ََّل َٗ ِس َت ٌَ َّسیِ ُت َٗا َل َو َما ًَض ٔ َس إٔل َِي َ
ک َٗا َل ًَض ٔ َس إیٔ َ َّی أَى َّ ُط یَِٜف ٔی أَ َح َس ُِ ٛه ٔم ِث ُ
ک إٔذَا
ک إٔذَا َٗ َش ِن َت َوً ٔ ِي َس َص ِّن َ
ک إٔذَا َح َِ ٜن َت َوً ٔ ِي َس َٗ ِشنٔ َ
َو ََل أ ُ َرانٔی إ ٔ ََّل َٗ ِس َت ٌَ َّسیِ ُت َوأَ َّما أَى ِ َت یَا َس ٌِ ُس ٓ ََّات ٔ ٙاهَّللَ ً ٔ ِي َس حُِٜنٔ َ
یً ز ٔ ِرصَ ّنا ٔم ًِ َن َٔ َ٘ ٕة کَاى َ ِت ً ٔ ِي َس ُظ
ْٔش َ
َص َن ِن َت َٗا َل ثَاب ٔ ْت ٓ ََب َل َِىٔي أَى َّ ُط َما َت َز َک إ ٔ ََّل بٔ ِـ ٌَ ّة َوً ِ ٔ

نسحنبایبرعیب،دبعارلزاؼ،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہرضحتاملسؿافریسریض
اہلل اعتٰیل ہنع امیبر وہےئ وت دیعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایکن ایعدت وک ےئگ داھکی وت فہ رف رےہ ںیہ۔ دعس ےن اہک مت ویکں
رفےتوہ اھبیئایکمتےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتبحصںیہنااھٹیئایکہیابتمتںیمںیہنےہ؟املسؿےناہکںیماؿدف
ابوتںںیمےساکیابتیکفہجےسیھبںیہنرفاتہنوتداینیکرحصیکفہجےسیلیخبیکراہےسافرہناوسہجےسہکںیمآرختوکربا
اجاتن وہں نکیل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی تحیصن یک ؟یھ افر ںیم داتھکی وہں ہک اےنپ ںیئت ںیم ےن اس ںیم
رفؼ ایک۔ دعس ےن اہک ایک تحیصنیک ؟یھ؟ املسؿ ےن اہکآپ ےن رفامای اھت مت ںیم ےس اکی وک داین ںیماس دقر اکیف ےہ انتج وساری وک
اکیفوہاتےہنکیلوتاےدعس بجوکحتمرکےوتاہلل ےسڈررکرکان افربجمیسقترکےوتاہللےسڈررکرکان افر بجیسکاکؾاک
دصق رکے وت اہلل ےس ڈر رک رکان اثتب ےن اہک ےھجم ربخ یچنہپ ہک املسؿ ےن اہک ںیہن وھچڑا رگم سیب رپ یئک درمہ فہ اےکن رخچ ںیم ےس
اےکناپسابیقرہےئگےھت۔
رافی  :نسحنبایبرعیب،دبعارلزاؼ،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینیکرکفرکانشیکےہ؟۔
ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکرکفرکانشیکےہ؟۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 986

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً جٌرف ،طٌبہً ،نز بً سلامیًٌ ،بسالزحنً بً اباٌ بً حرضت اباٌ بً ًثناٌ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اٌ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًُ َن َز بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًَ أَبَ َ
اٌ بٔي ٔ ِؼ ٕٔ ال َّي َضارٔ ُٗل ُِت َما َب ٌَ َث إٔل َِيطٔ َص ٔذظ ٔ
َ َد َزیِ ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ٔم ًِ ً ٔ ِي ٔس َم ِز َو َ
اٌ بِ ًٔ ًَ َّٔ َ
بِ ًٔ ًُ ِث َن َ
اٌ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َ َ
َّ
الشا ًَ َة إ ٔ ََّل ل ٔظَ ِي ٕئ َسأ َ َل ًَ ِي ُط ٓ ََشأ َ ِل ُت ُط َٓ َ٘ا َل َسأ َ َل َيا ًَ ًِ أَ ِط َيا َئ َسنٔ ٌِ َيا َصا ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َسنٔ ٌِ ُت
َْق ُظ بَي ِ َن ًَ ِي َي ِيطٔ َول َِه َیأِتٔطٔ ٔم ًِ
السى ِ َيا َص َّن ُط َ َّ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ کَاى َ ِت ُّ
َ َ ٚاهَّللُ ًَل َِيطٔ أَ ِم َز ُظ َو َج ٌَ َل ٓ ِ َ
ُّ َّ
السى ِ َيا َوه ٔ َی َرأُ َن ْة
َةُ ى ٔ َّي َتطُ َج َن ٍَ اهَّللُ َل ُط أَ ِم َز ُظ َو َج ٌَ َل ُٔ َيا ُظ فٔی َٗلِب ٔطٔ َوأَ َت ِتطُ ُّ
السى ِ َيا إَٔل َما ُٛت َٔب َل ُط َو َم ًِ کَاى َ ِت ِاْ ٔ َ

دمحمنباشبر،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،رمع نبامیلسؿ،دبعارلنمح نباابؿنبرضحتاابؿ نبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ
زدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنعرمفاؿےکاپسےسکیھٹدفرہپےکفتقےلکنںیمےناہکاسفتقوجرمفاؿےنزدینباثتبوک
الباجیھبوترضفرھچکوپےنھچےئلیکالبایوہاگںیمےن اؿےسوپاھچاوہنںےناہکرمفاؿےنمہےسدنچابںیتوپںیھچنجوکمہےنہچنب
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانساھتںیمےنآپےسانسآپرفامےتےھتسجصخشوکسبیرکفداینیکیہوہوتاہللاعتیلاےکس
اکؾرپاشیؿرکدےاگافرایکسیسلفمدفونںآوھکنںےکدرایم ؿرکدےاگافردایناوکساینتیہےلمیگینتجاسیکدقتریںیمیھکل
ےہافرسجیکتینالصآرختیکرطػوہوتاہللاعتیلاےکسبساکؾدرتسرکدےاگاسےکالیھپؤوکایکسدیعمجلےئلیکافراس
ےکدؽںیمےبرپفایہڈاؽدےاگافرداینکھجامررکاسےکاپسآےئیگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعنبامیلسؿ،دبعارلنمحنباابؿنبرضحتاابؿنبامثعؿریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکرکفرکانشیکےہ؟۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 987

راوی ً :لی بً محنس ،حشين بً ًبسالزحنً ً ،بساهَّلل بً ىنير ،مٌاویہ نرصی ،ىہظل ،ؿحاک ،اسوز بً یزیس

رص ِّی ًَ ًِ ى َ ِضظَ ٕل ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َوا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة ال َّي ِ ٔ
َّ
یس َٗا َل َٗا َل ًَ ِب ُس اهَّللٔ َسنٔ ٌِ ُت ىَب ٔ َّيِ ُٜه َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َم ًِ َج ٌَ َل ا ِل ُض ُن َوو صَ ًّنا
الـحَّا ٔک ًَ ًِ اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ًٔ یَز ٔ َ

ک
السى ِ َيا ل َِه یُ َبا ٔل اهَّللُ فٔی أَ ِّی أَ ِوز ٔیَتٔطٔ َص َل َ
َواح ّٔسا صَ َّه ا ِل َن ٌَاز ٔ ََٔ ٛا ُظ اهَّللُ َص َّه زُى ِ َيا ُظ َو َم ًِ َتظَ ٌ ََّب ِت بٔطٔ ا ِل ُض ُن ُوو فٔی أَ ِح َوا ٔل ُّ

یلع نب دمحم ،نیسح نب دبعارلنمح  ،دبعاہلل نب ریمن ،اعمفہی رصنی ،نہُل ،احضک ،اوسد نب سیدی ےس رفاتی ےہ دبعاہلل نب وعسمد
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن انس اہمترے یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس ہکآپ رفامےت ےھت وجصخش بس رکففں وک وھچڑ رک
اکیرکفےلاگینعیآرختیکرکفوتاہللاعتیلایکسداینیکرکفںیاےنپذہمےلےلاگافروجصخشرطحرطحیکداینےکرکففںںیماگل
رےہوتاہللاعتیلرپفاہہنرکےاگفہاچےہسجرمیضفادیںیمالہکوہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،نیسحنبدبعارلنمح،دبعاہللنبریمن،اعمفہیرصنی،نہُل،احضک،اوسدنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکرکفرکانشیکےہ؟۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 988

راوی  :نرص بً ًلی جہـیمً ،بساهَّلل بً زاؤزً ،نزاٌ بً زائسہ ،ابی خالس واليي ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ َزائ َٔس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی َخال ٔ ٕس ا ِل َوال ٔ ٔي ِّي ًَ ًِ أَبٔی
یم َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َزا ُو َز ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َح ِض َـ ٔ ُّ
َْق َک
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َو ََل أَ ًِل َُن ُط إ ٔ ََّل َٗ ِس َرٓ ٌََ ُط َٗا َل َي ُ٘و ُل اهَّللُ ُس ِب َحاى َ ُط َیا ابِ ًَ آ َز َو َت َ َّ
رفِْ لٌٔ َٔبا َزت ٔی أَ ِم َ َِل َػ ِس َر َک ُٔىّي َوأَ ُس َّس ٓ ِ َ

َْق َک
َوإ ٔ ٌِ ل َِه َتٔ ٌَِ ِل َم َ َِل ُت َػ ِس َر َک ُط ِِ َّل َول َِه أَ ُس َّس ٓ ِ َ

چہض
م
رصننبیلع ی،دبعاہللنبداؤد،رمعاؿنبزادئہ،ایباخدلفایبل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہاوباخدلےن
اہک ںیمیہی اتھجمسوہںہک اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےن اوکسرموفًاعرفاتی ایکہکاہللرفاماتےہاےآدؾ ےک ےٹیبوتاانپدؽرھب رک
رفاتغ ےس ریمی ابعدت رک ںیم ریتادؽ رھبدفں اگ وترگنی ےس افر ریتی یسلفم دفر رک دفں اگ افر ارگ وت ااسی ںیہن رکاگی وت ںیم ریتا
دؽ(داینےک)ڑیھکبفںےسرھبدفںاگافرریتییسلفمدفرںیہنرکفںاگ۔
چہض
م
رافی  :رصننبیلع ی،دبعاہللنبداؤد،رمعاؿنبزادئہ،ایباخدلفایبل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینیکاثمؽ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکاثمؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 989

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،محنس بً بْش ،اسناًيل بً ابی خالسٗ ،يص بً ابی حازو ،مشتورز

ل بِ ًُ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ أَبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا أَب ٔی َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
السى ِ َيا ف ٔی
َحازٔو ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ا ِل ُن ِش َت ِورٔ َز أَ َخا بَىٔي ٓ ٔ ِضز ٕ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َما َم َث ُ
ل ُّ

ل أَ َح ُس ُِ ٛه إ ٔ ِػ َب ٌَ ُط فٔی ا ِل َي ِّه َٓ ِل َي ِي ُو ِز ب ٔ َه َی ِز ٔج ٍُ
ل َما َی ِح ٌَ ُ
َة ٔإ ٔ ََّل َم َث ُ
ِاْ ٔ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب رشب ،اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ ،وتسمرد ےس رفاتی ےہ وج ینب رہف ںیم ےس ےھت فہ ےتہک
ےھتںیمےنانسروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےسآپرفامےتےھتداینیکاثمؽآرختےکاقمہلبںیمایسیےہےسیجمتںیمےس
وکیئاینپایلگندنمسرںیمڈاےلرھپدےھکیہکانتکاپیناسیکایلگنںیماتگلےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اامسلیعنبایباخدل،،سینبایباحزؾ،وتسمرد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکاثمؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 990

یحٌي بً حٜيه ،ابوزاؤز ،مشٌوزیً ،نزو بً مزة ،ابزاہيهً ،ل٘نہ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ٰ :

َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َحٕٔ ٜيه َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ُم َّز َة ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ
اؿ َل َح ٍَ ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَل َی َح ٔؼير ٕ َٓأَثَّ َز فٔی ٔج ِل ٔسظ ٔ َٓ ُ٘ل ُِت بٔأبَٔی َوأُم ِّی یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ل َِو ُِ ٛي َت آ َذىِت َ َيا
َٗا َل ِ
َکأٛبٕ
َک ًَل َِيطٔ َط ِيئّا َي٘ ٔ َ
َرف ِط َيا ل َ
السى ِ َيا إٔى َّ َنا أَىَا َو ُّ
يک ٔم ِي ُط َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما أَىَا َو ُّ
السى ِ َيا َ َ
ََٓ
اس َتوَ َّل َت ِح َت َط َح َزة ٕث ُ َّه َر َاح َو َت َز ََ ٛضا
ِ

ٰییحی نب میکح ،اوبداؤد ،وعسمدی ،رمعف نب رمة ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنت یلصاہللہیلعفآہل فملس اکیوبرےیئ رپ ےٹیل ۔آپ ےکدبؿ ںیماس اکاشنؿ ڑپایگ ںیم ےن رعض ایک ایروسؽاہلل یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ اکش آپ مہ وک مکح دےتی وت مہ آپ ےک فاےطس وھچبان رک دےتی افر آپ وک ہی فیلکت ہن
وہیت۔ آپ ےن رفامای ںیم وت داین ںیم ااسی وہں ےسیج اکی وسار اکیدرتخ ےک ےلت اسہی ےک ےئل ارتڑپے رھپ وھتڑیدری ںیم فاہں

ےسلچدے۔
رافی ٰ :ییحینبمیکح،اوبداؤد،وعسمدی،رمعفنبرمة،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکاثمؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 991

ابویحٌي زَکیا بً ميوور ،ابوحازو ،حرضت سہل بً سٌس
راوی  :ہظاو بً ًنار ،ابزاہيه بً ميذرحزامی ،محنسػباح،
ٰ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیَّا بِ ًُ َم ِي ُوورٕ َح َّسثَ َيا
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ا ِل ٔحزَام ٔ ُّی َو ُم َح َّن ْس الؼَّ بَّا ُح َٗالُوا َح َّسثَ َيا أَبُو َی ِحٌَي َز َ ٔ
أَبُو َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ ٔذی ا ِل ُحل َِي َٔ ٔة َٓإٔذَا ص َُو بٔظَ اة ٕ َم ِّي َت ٕة َطائ ٔ َل ٕة

َلسى ِ َيا أَص َِو ٌُ ًَل َی اهَّللٔ ٔم ًِ َص ٔذظ ٔ ًَل َی َػاح ٔب ٔ َضا َول َِو
بٔز ٔ ِجل ٔ َضا َٓ َ٘ا َل أَتُ َز ِو ٌَ َص ٔذظ ٔ َص ِّي َي ّة ًَل َی َػاح ٔب ٔ َضا ٓ ََو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ ل ُّ
َط ّة أَبَ ّسا
اح َب ٌُ َ
السى ِ َيا َتز ٔ ٌُ ً ٔ ِي َس اهَّللٔ َج َي َ
کَاى َ ِت ُّ
اَا ٔم ِي َضا َٗ ِ َ
وؿ ٕة َما َس َقی ک َ ٔ ّ
اشہؾ نب امعر ،اربامیہ نب ،رذرزحایم ،دمحمابصح ،اوبٰییحی زرکای نب وظنمر ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہمہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتذفاہفیلحلںیمآپےن داھکیوتاکیرمدہرکبیریپااھٹےئوہےئڑپی
؟یھ۔آپےنرفامایمتایک ےتھجمسوہہیاےنپ امکلےکزندکیذلیلےہ مسقدخایکسج ےکےضبقںیمریمیاجؿےہ اہتبلدایناہلل ےک
زندکیاسرکبیےسیھبزایدہذلیلےہاسےکامکلےکزندکیافرارگدایناہللےکزندکیاکیرھچمےکابزفےکرباربیھبںیہن
ریتھکوتاہللاعتیلاسںیمےساکیرطقہاپیناکاکرفوکےنیپہند۔ات۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اربامیہنب،رذرزحایم،دمحمابصح،اوبٰییحیزرکاینبوظنمر،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکاثمؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 992

یحٌي بً حبيب بً رعبی ،حنازبً زیس ،محالسبً سٌيسہنسانیٗ ،يص بً ابی حازو ہنسانی ،مشتورز بً طساز
راوی ٰ :

رعب ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ُم َحال ٔ ٔس بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ أَبٔی َحازٔو ٕ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َحب ٔ ٔ
يب بِ ًٔ َ َ
ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی َٗا َل َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ِش َت ِورٔزُ بِ ًُ َط َّساز ٕ َٗا َل إنِّٔی َلف ٔی الز َِّٔ ٛب َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذِ أَتَی ًَل َی َس ِد َل ٕة
َم ِيبُو َذة ٕ َٗا َل َٓ َ٘ا َل أَتُ َز ِو ٌَ َص ٔذظ ٔ َصاى َ ِت ًَل َی أَصِل ٔ َضا َٗا َل ٗٔي َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ٔم ًِ َص َواى ٔ َضا أَ ِل َ٘ ِو َصا أَ ِو ََ ٛنا َٗا َل َٗا َل ٓ ََو َّال ٔذی
َلسى ِ َيا أَص َِو ٌُ ًَل َی اهَّللٔ ٔم ًِ َص ٔذظ ٔ ًَل َی أَصِل ٔ َضا
َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔل ُّ

ٰییحی نب بیبح نب رعیب ،امحدنب زدی ،اجمدلنب دیعسہاین، ،سی نب ایب احزؾ ہاین ،وتسمرد نب دشاد ےس رفاتی ےہ ںیم دنچ
وسارفںےکرمہاہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاھتاےنتںیماکیرکبیےک(رمدہ)ہچبرپزگرےوجراہںیمکنیھپدایایگآپےن
رفامای د۔ںوھ مت اجےتن وہ ہک ہی ریقح ےہ اےنپ امکل ےک زندکی ؟ ولوگں ےن اہک ےب کش ! بت یہ اوکس کنیھپ دای۔ آپ ےن رفامای مسق
ایکس سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ اہتبل داین اہلل اعتیل ےک زندکی اس ےس یھب زایدہ ذلیل ےہ انتج ہی ذلیل ےہ اےنپ امکل ےک
زندکی۔
رافی ٰ :ییحینببیبحنبرعیب،امحدنبزدی،اجمدلنبدیعسہاین،،سینبایباحزؾہاین،وتسمردنبدشاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکاثمؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 993

راوی ً :لی بً مينوٌ رقی ،ابوخليس ًتبہ بً حناز زمظقی ،ابً ثوباًٌ ،لاء بً ْقہً ،بساهَّلل بً ؿنزہ سلویی ،ابوہزیزہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا أَبُو ُخل َِي ٕس ًُت ِ َب ُة بِ ًُ َح َّناز ٕ ِّ
ئ بِ ًٔ ُ َّْق َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ
اٌ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
الس َم ِظق ٔ ُّی ًَ ًِ ابِ ًٔ ثَ ِوبَ َ

بِ ًٔ َؿ ِن َز َة َّ
السى ِ َيا َم ِل ٌُوى َ ْة
الشلُوی ٔ ِّی َٗا َل َح َّسثَ َيا أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو َي ُ٘و ُل ُّ
َّ
َک اهَّللٔ َو َما َواَلَ ُظ أَ ِو ًَال ٔ ّنا أَ ِو ُم َت ٌَ ِّل ّنا
َم ِل ٌُ ْ
وٌ َما ٓ َٔيضا إَٔل ذ ٔ ِ َ
یلع نب ومیمؿ ریق ،اوبحلتذ ہبتع نب امحد دیقشم ،انب وثابؿ ،اطعء نب رقہ ،دبعاہلل نب رمضہ ولسیل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ آرضحنت یلصاہللہیلع فآہلفملس ےس ںیم ےن انس۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اراشد رفامےت ےھتداینوعلمؿ ےہ افر وج
ھچکداینںیمےہفہیھبوعلمؿےہرگماہللاعتیلیکایدںیمافرنجوکاہللاعتیلدنسپرکاتےہافراعملافرملعےنھکیسفاال۔
رافی  :یلعنبومیمؿریق،اوبحلتذہبتعنبامحددیقشم،انبوثابؿ،اطعءنبرقہ،دبعاہللنبرمضہولسیل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکاثمؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 994

راوی  :ابومزواٌ محنس بً ًثناٌ ًثنانیً ،بسالٌزیز بً ابی حازوًَ ،لء بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ
اٌ ا ِل ٌُ ِث َنان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
اٌ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ

اَ
السى ِ َيا ٔس ِح ًُ ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ َو َج َّي ُة ا ِلک َ ٔ ٔ
ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُّ

اوبرمفاؿ دمحم نبامثعؿ امثعین ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدایندیقاخہنےہاملسمؿےئلیکافرتنجےہاکرفےکےئل۔
رافی  :اوبرمفاؿدمحمنبامثعؿامثعین،دبعازعلسینبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
داینیکاثمؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 995

یحٌي بً حبيب بً رعبی ،حنازبً زیس ،ليث ،محاہس ،ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ٰ :

رعب ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َزیِ ٕس ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل أَ َخ َذ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َحب ٔ ٔ
يب بِ ًٔ َ َ
ک ٔم ًِ أَصِ ٔل
ک ًَابٔزُ َسبٔي ٕل َوًُ َّس َنٔ َِش َ
یب أَ ِو َٛأَى َّ َ
السى ِ َيا َٛأَى َّ َ
ک َٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ب ٔ َب ٌِ ٔف َج َشسٔی َٓ َ٘ا َل َیا ًَ ِب َس اهَّللٔ ُ ًِ ٛفٔی ُّ
َغ ْ
ا ِل ُ٘بُورٔ
ٰییحی نب بیبح نب رعیب ،امحدنب زدی ،ثیل ،اجمدہ ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
ریمےمسجںیمےسوکیئوضعاھتامافررفامایاےدبعاہللداینںیماسرطحرہےسیجاسمرفراتہےہایےسیجراہاتلچراتہےہافراےنپںیئت
ربقفاولںںیمےسامشررک۔
رافی ٰ :ییحینببیبحنبرعیب،امحدنبزدی،ثیل،اجمدہ،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوکولگمکتیثیحاجںین۔

ابب  :زدہاکایبؿ
سجوکولگمکتیثیحاجںین۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 996

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سویس بً ًبسالٌزیز ،زیس بً واٗس ،برس بً ًبيساهَّلل  ،ابی ازریص خوَلنی ،حرضت مٌاذ بً جبل
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص ا ِل َد ِو ََلن ٔ ِّی
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز ٔ ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ َواٗ ٔ ٕس ًَ ًِ بُ ِ ٔ
رس بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِزر َ
ًَ ًِ ُم ٌَاذ ٔ بِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أََلَ أ ُ ِخبٔرُ َک ًَ ًِ ُملُو ٔک ا ِل َح َّيةٔ ُٗل ُِت بَل َی َٗا َل َر ُج ْل
ٕٔ ذُو ك ِٔن َزیِ ًٔ ََل یُ ِؤبَ ُط َل ُط ل َِو أَٗ َِش َه ًَل َی اهَّللٔ َْلَبَزَّ ُظ
ٔيٕ ُم ِش َت ِـٌ ْ
َؿٌ ْ

اشہؾ نب امعر ،وسدی نب دبعازعلسی ،زدی نب فادق ،رسب نب دیبع اہلل  ،ایب ادرسی وخالین ،رضحت اعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہآرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای ایک ںیمھجت ےسایبؿہنرکفں تنجاک ابداشہوکؿ ےہ؟ ںیم ےنرعض ایکیج
اہں ایبؿ رفامےیئ۔ آپ ےن رفامای وج صخش زمکفر انوتاں وہولگ اوکس مک وقت ںیھجمس افر فہ رپاےن ڑپکے ےنہپ وہےئ وہ فہ ارگ مسق
اھکےئاہللاحبسہنفاعتیلےکرھبفےسرپوتاہللاحبسہنفاعتیلاوکساچسرکےاگ۔
رافی  :اشہؾ نب امعر ،وسدی نب دبعازعلسی ،زدی نبفادق ،رسب نب دیبعاہلل  ،ایب ادرسی وخالین ،رضحتاعمذ نب  لب ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
سجوکولگمکتیثیحاجںین۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 997

راوی  :محنسبً بظارً ،بسالزحنً بً مہسی ،سٔياٌ ،مٌبسبً خالس ،حرضت حارثہ بً وہب

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ َم ٌِ َب ٔس بِ ًٔ َخال ٔ ٕس َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َحارٔثَ َة بِ ًَ
َوصِبٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أََلَ أُى َ ِّبئُِ ُٜه بٔأَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة ک ُ ُّل َؿٌ ٕ
ٔيٕ ُم َت َـ ٌِّ ٕٕ أََلَ أُى َ ِّبئُِ ُٜه بٔأَصِ ٔل ال َّيارٔ
ک ُ ُّل ًُ ُت ٕ ٓل َج َّوا ٕي ُم ِش َتِٜبٔر ٕ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،دبعمنباخدل،رضحتاحرہثنبفبہےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامایایکںیمھجتوکہنالتبؤںتنجےکولگوکؿںیہرہاکیفیعضانوتاںسجوکولگزمکفراجںینایکںیممتوکہنالتبؤںدفزخ
ےکولگرہاکیتخسزماجتہبرفہیپوجڑےنفاالافراڑکفاال۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،دبعمنباخدل،رضحتاحرہثنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
سجوکولگمکتیثیحاجںین۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 998

یحٌيً ،نزو بً ابی سلنہ ،ػسٗہ بً ًبساهَّلل ،ابزاہيه بً مزہ ،ایوب بً سلامیٌ ،حرضت ابوامامہ رضي
راوی  :محنس بً ٰ
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ َػ َس َٗ َة بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ُم َّز َة ًَ ًِ أَ ُّی َ
ٔيٕ ا ِل َحاذ ٔ ذُو َح ٓ ٕى ٔم ًِ
ض ً ٔ ِيسٔی ُم ِؤ ٔم ًْ َخٔ ُ
ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ أَُ َِب َم ال َّيا ٔ
اٌ رٔزِ ُٗ ُط ََٔٛآّا َو َػب َ َر ًَل َِيطٔ ًَحٔل َِت َمي ٔ َّي ُت ُط َو َٗ َّل تُ َزاث ُ ُط َو َٗ َّل ِت بَ َوأٛيطٔ
ض ََل یُ ِؤبَ ُط َل ُط ک َ َ
َػ ََلة َُٕا ٔم ْف فٔی ال َّيا ٔ

دمحمنبٰییحی،رمعفنبایبہملس،دصہقنبدبعاہلل،اربامیہنبرمہ،اویبنبامیلسؿ،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی

ےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبسےسزایدہسجرپولوگںوکرکشرکاناچےئہریمےزندکیفہومنمےہوجاکلہ
اکلھپ افر امنر ںیماس وک راتحیتلم وہ وپدیشہ وہولوگں ںیم افرولگاسیک رپفاہ ہن رکےت وہںاس اک رزؼ لکشمب زدنیگ رسب رکےن
ےکاطمقبوہ۔اسیکومتدلجیفاعقوہاجےئااکسامؽفراتثمکوہافراسرپرفےنفاےلوھتڑےوہں۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،رمعفنبایبہملس،دصہقنبدبعاہلل،اربامیہنبرمہ،اویبنبامیلسؿ،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
سجوکولگمکتیثیحاجںین۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 999

راوی ٛ :ثير بً ًبيساهَّلل حنصي ،ایوب بً سویس ،اسامہ بً زیسً ،بساهَّلل بً حرضت ابوامامہ حارثی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ ُس َویِ ٕس ًَ ًِ أ ُ َسا َم َة بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی أ ُ َما َم َة ا ِل َحارٔث ٔ ِّی ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ا ِلحٔ ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا أَ ُّی ُ
ٕ
أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َب َذا َذ ُة ٔم ًِ ِاْل ٔ َینا ٌٔ َٗا َل ا ِل َب َذاذَ ُة ا ِل َ٘ظَ ا َٓ ُة َي ٌِىٔي ال َّت َ٘ ُّظ َ
ریثک نب دیبع اہلل یصمح ،اویب نب وسدی ،ااسہم نب زدی ،دبعاہلل نب رضحت اوباامہم احریث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایشباذت(اسدیگ)اامیؿںیمدالخےہ۔
رافی  :ریثکنبدیبعاہللیصمح،اویبنبوسدی،ااسہمنبزدی،دبعاہللنبرضحتاوباامہماحریثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
سجوکولگمکتیثیحاجںین۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1000

یحٌي بً سليه ،ابً خيثه ،طہز بً حوطب ،حرضت اسناء بيت یزیس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :سویس بً سٌيسٰ ،

یس أَى َّ َضا َسنٔ ٌَ ِت
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ أَ ِس َنا َئ ب ٔ ِيتٔ َیز ٔ َ
َک
ار ُِ ٛه َّال ٔذ َ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل أََلَ أُى َ ِّبئُِ ُٜه بٔد ٔ َيارٔ ُِ ٛه َٗالُوا بَل َی یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل خ َٔي ُ
یً إٔذَا ُر ُؤا ذُ ٔ َ
اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل
وسدی نب دیعسٰ ،ییحی نب میلس ،انب مثیخ ،رہش نب وحبش ،رضحت اامسء تنب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ رفامےت ےھت ایک ںیم مت ںیم ےس ایبؿ ہن رکفں اؿ ولوگں اک احؽ وج اہلل ےک رتہب دنبے
ںیہ۔ولوگںےنرعضایکویکںںیہنایروسؽاہللایبؿرفامےیئ۔آپےنرفامایرتہبمتںیمفہولگںیہہکاوکنبجوکیئدےھکیوتاہلل
یکایدآےئ۔
رافی  :وسدینبدیعسٰ،ییحینبمیلس،انبمثیخ،رہشنبوحبش،رضحتاامسءتنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریقفیکتلیضف۔
ابب  :زدہاکایبؿ
ریقفیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1001

راوی  :محنس بً ػباحً ،بسالٌزیز بً ابی حازو ،سہل بً سٌس ساًسیً ،لی

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َّ
الشأًس ِّٔی َٗا َل َمزَّ ًَل َی

ک فٔی َص َذا
وٌ فٔی َص َذا ال َّز ُج ٔل َٗالُوا َرأِیَ َ
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما َت ُ٘ولُ َ

ش ٔ
رح ٌّی إ ٔ ٌِ َخ َل َب أَ ٌِ یُ َد َّل َب َوإ ٔ ٌِ َط َٔ ٍَ أَ ٌِ يُظَ َّٔ ٍَ َوإ ٔ ٌِ َٗا َل أَ ٌِ ي ُِش َن ٍَ ل ٔ َ٘ ِولٔطٔ ٓ ََش ََ ٜت
ض َص َذا َ ٔ
ٖ ال َّيا ٔ
َن ُ٘و ُل َص َذا ٔم ًِ أَ ِ َ
وٌ فٔی َص َذا َٗالُوا َن ُ٘و ُل َواهَّللٔ یَا
آَ َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما َت ُ٘ولُ َ
ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َو َم َّز َر ُج ْل َ ُ
رح ٌّی إ ٔ ٌِ َخ َل َب ل َِه یُ ِي َٜحِ َوإ ٔ ٌِ َط َٔ ٍَ ََل يُظَ َّٔ ٍِ َوإ ٔ ٌِ َٗا َل ََل ي ُِش َن ٍِ ل ٔ َ٘ ِولٔطٔ َٓ َ٘ا َل
ْقا ٔ
ئ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َص َذا َ ٔ
َر ُسو َل اهَّللٔ َص َذا ٔم ًِ ُٓ َ َ

ق ٔم ِث َل َص َذا
ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل ََض َذا َخي ِ ْر ٔم ًِ ٔمل ِٔئ اْلِ َ ِر ٔ

دمحم نب ابصح ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،لہس نب دعس اسدعی ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاسےنم ےس زگرا آپ ےن رفامای مت اس صخش ےک ابرے ںیم ایک ےتہک وہ؟ اوہنں ےن رعض ایک آپ یک راےئ وہ فیہ مہ یھب ےتہک
ںیہ مہ وت ےتھجمس ںیہ ہک ہی صخش ارشاػ ںیم ےس ےہ۔ ارگ ہی ںیہک اکنح اک ایپؾ ےجیھب وت ولگ اس وک وبقؽ رکںی ےگ افر ارگ یسک یک
افسرشرکےوتولگایکسافسرشوکامؿںیلےگافرارگوکیئابتےہکوتولگاسوکوتہجےسںینسےگہینسرکآپاخومشرےہ
رھپ اکی دفرسا صخش زگرا آپ ےن رفام ای اےکس ابرے ںیم مت ایک ےتہک وہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! دخبا ہی وت املسمونں ےک
رقفاء ںیم ےس ےہ ہی اچیبرہ ارگ ںیہک اکنح اک ایپؾ ےجیھب وت ولگ اس وک وبقؽ ہنرکںی ےگ افر ارگ افسرش رکے وت ایکس افسرش ہن ںینس
ےگافرارگوکیئابتےہکوتولگایکسابتہنںینس ےگ۔آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیصخشرتہبےہےلہپصخشےس
داینرھبےکولوگںےس۔
رافی  :دمحمنبابصح،دبعازعلسینبایباحزؾ،لہسنبدعساسدعی،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ریقفیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1002

موسي بً ًبيسہٗ ،اسه بً مہزاٌ ،حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي اهَّلل
ًيسيٰ ،
راوی ً :بيساهَّلل بً یوسٕ جبيری ،حناز بً ٰ
تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ
وسي بِ ًُ ًُب َ ِي َس َة أَ ِخب َ َرنٔی ا ِل َ٘ا ٔس ُه بِ ًُ ٔم ِض َز َ
ٕ ا ِل ُح َبي ِر ُّٔی َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ ً َٔيسي َح َّسثَ َيا ُم َ
َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ یُو ُس َ
ٕ أَبَا ا ِلٌ َٔيا ٔل
ً ِٔن َز َ
اٌ بِ ًٔ ُح َؼي ِ ٕن َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اهَّللَ یُ ٔح ُّب ًَ ِب َس ُظ ا ِل ُن ِؤ ٔم ًَ ا ِل َٔ٘ ٔي َر ا ِل ُن َت ٌَ ِّٔ َ
دیبعاہللنبویفسریبجی،امحدنبٰیسیع،ومٰیسنبدیبعہ،اقمسنبرہماؿ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےب کش اہلل اعتیل دفتس راتھک ےہ اتحمج ومنم وک وج ایعؽ دار وہ رک وساؽ ےس ابز
راتہ ےہ (افر رقف افر افہق رپ ربص رکات ےہ ارثک الہ اہلل ےسی یہ ولگ وہےت ںیہ ہن کیھب امےنگن فاولں ںیم ایعدلاری ےک اسھت مک
اعمیشافررھپانقتعافرربصیہتلیضفایکمکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبویفسریبجی،امحدنبٰیسیع،ومٰیسنبدیبعہ،اقمسنبرہماؿ،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریقففںاکرمہبت۔
ابب  :زدہاکایبؿ
ریقففںاکرمہبت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1003

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،محنس بً ًنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ بٔي ٔ ِؼ ٕٔ َی ِوو ٕ َخ ِن ٔص ٔمائَةٔ ًَاو ٕ
ْقا ُئ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن ا ِل َح َّي َة َٗ ِب َل اْلِ َُِي ٔ َيا ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِس ُخ ُ
ل ُٓ َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب ،دمحم نب رمعف ،ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاملسمونںںیموجریقفںیہفہامؽدارفںےسآداھدؿےلہپتنجںیماجںیئےگافرآداھدؿاپچنوسربساکےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ریقففںاکرمہبت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1004

ليلیً ،ليہ ًوفی ،حرضت ابوسٌيس خسری
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،برک بً ًبسالزحنًٰ ،
ًيسي بً مدتار ،محنس بً ابی ٰ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا بَ ِ ُ

َّ
َّ
وٌ ا ِل َح َّي َة َٗ ِب َل
ْقا َئ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َ
یً َی ِس ُخلُ َ
ا ِل ٌَ ِوف ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ُٓ َ َ
أَُِي ٔ َيائ ٔض ٔ ِه بٔنٔ ِ٘ َسارٔ َخ ِن ٔص ٔمائ َ ٔة َس َي ٕة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رکب نب دبعارلنمحٰ ،یسیع نب اتخمر ،دمحم نب ایب ٰیلیل  ،ہیط وعیف ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ ریقف ای اہمرج ریقف امؽ دارفں ےس اپچن وس ربس ےلہپ تنج ںیم اجںیئ
ےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعنباتخمر،دمحمنبایبٰیلیل ،ہیطوعیف،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ریقففںاکرمہبت۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1005

موسي بً ًبيسہً ،بساهَّلل بً زیيار ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :اسح ٙبً ميؼور ،ابوُشاٌ بہلولٰ ،
ًيہ

وسي بِ ًُ ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼورٕ أَى ِ َبأَىَا أَبُو ُ ََّش َ
ول َح َّسثَ َيا ُم َ
اٌ بَ ِضلُ ْ
ْش
ْقا ُئ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َ
یً إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٓ ََّـ َل اهَّللُ بٔطٔ ًَ َل ِيض ٔ ِه أَُِي ٔ َيائ َ ُض ِه َٓ َ٘ا َل یَا َم ٌِ َ َ
َٗا َل ا ِط َتکَی ُٓ َ َ

وسي
ْقا ٔ
ْقا َئ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َی ِس ُخلُ َ
وٌ ا ِل َح َّي َة َٗ ِب َل أَُِي ٔ َيائ ٔض ٔ ِه بٔي ٔ ِؼ ٕٔ َی ِوو ٕ َخ ِن ٔص ٔمائَةٔ ًَاو ٕ ث ُ َّه َت ََل ُم َ
ئ أَ ََل أ ُ َب ِّ ُ
ْش ُِ ٛه أَ ٌَّ ُٓ َ َ
ا ِل ُٔ َ َ
وٌ
َص ٔذظ ٔ ِاْ َی َة َوإ ٔ ٌَّ َی ِو ّما ً ٔ ِي َس َرب َ
ِّک َٛأ َ ِل ٕٔ َس َي ٕة ٔم َّنا َت ٌُ ُّس َ
ااحسؼ نب وصنمر ،اوباسغؿ ولہبؽ ،ومٰیس نب دیبعہ ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
اہمرجنی ںیم وج ولگ ریقف ےھت اوہنں ےن اکشتی یک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک اہلل اعتیل ےن امدلار اہمرجنی وک اؿ
ےکافرپ تلیضفدی ےہآپ ےنرفامایاےرقفاء ےکرگفہ! ںیم مت وکوخشربخید۔ات وہںہکرقفاءومنینمامؽدارفں ےسآداھ
َم َ ُ ُّ
فؿ)۔
ل َض َت ٍة ِ َّ أ
ي َ َْأک ْ ِ
َ َ
دؿینعیاپچنوسربسےلہپتنجںیماجںیئےگ۔ومٰیسنبدیبعہےنرھپہیآتیڑپیھ( َف ِإ َّؿ َ ْي ً أم ِ ْ َ
ع َر ّ ِ َ
رافی  :ا،قحنبوصنمر،اوباسغؿولہبؽ،ومٰیسنبدیبعہ،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریقففںےکاسھتےنھٹیبیکتلیضف۔
ابب  :زدہاکایبؿ
ریقففںےکاسھتےنھٹیبیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1006

ابویحٌي ،ابزاہيه ابواسح ٙمدزومی ،م٘بری ،حرضت ابوہزیزہ
راوی ً :بساهَّلل بً سٌيس ٛيسی ،اسناًيل بً ابزاہيه تيیم،
ٰ

رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َّ
یم أَبُو یَ ِحٌَي َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َن ِدزُوم ٔ ُّی
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل ِٔ ٜيس ُّٔی َح َّسث َ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه الت ِي ٔ ُّ
اٌ
رف بِ ًُ أَبٔی كَالٔبٕ یُ ٔح ُّب ا ِل َن َشأٛي َن َو َی ِحل ٔ ُص إٔل َِيض ٔ ِه َویُ َح ِّسث ُ ُض ِه َویُ َح ِّسثُوى َ ُط َوک َ َ
ًَ ًِ ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل ک َ َ
اٌ َج ٌِ َ ُ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَِٜئيطٔ أَبَا ا ِل َن َشأٛي ٔن
دبعاہللنبدیعسدنکی،اامسلیعنباربامیہیمیت،اوبٰییحی،اربامیہاوبااحسؼزخمفیم،ربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ رضحت رفعج نب ایب اطبل ریقففں ےس تبحم رکےت ےھت اؿ ےک اپس اھٹیب رکےت اؿ ےس ابںیت رکےت افر آرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفعجیکہید تیریھک؟یھاوبااسملنیکینعیونیکسمںےکابپ۔
رافی  :دبعاہللنب دیعسدنکی،اامسلیع نباربامیہیمیت،اوبٰییحی،اربامیہاوبا،قحزخمفیم،ربقمی،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ریقففںےکاسھتےنھٹیبیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1007

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً سٌيس ،ابوخالس احنز ،یزیس بً سياٌ ،ابی مبارکً ،لاء ،حرضت ابوسٌيس خسری
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ ٔس َيا ٌٕ ًَ ًِ أَبٔی ا ِل ُن َب َار ٔک ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗاَلَ َح َّسثَ َيا أَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی َٗا َل أَح ُّٔبوا ا ِل َن َشأٛي َن َٓإٔنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل فٔی زُ ًَائٔطٔ
ًَ َلا ٕ
َّ
ْشنٔی فٔی ُز ِم َزة ٔا ِل َن َشأٛي ٔن
الل ُض َّه أَ ِحئىٔي ٔم ِشٜٔي ّيا َوأَ ٔم ِتىٔي ٔم ِشٜٔي ّيا َوا ِح ُ ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب دیعس ،اوباخ دل ارمح ،سیدی نب انسؿ ،ایب کرارک ،اطعء ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہاوہنںےناہک ونیکسمںےستبحمروھکاس ےئلہکںیم ےنہچنبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس انسآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساینپداعںیمرفامےتےھتایاہلل!ھجموکالچنیکسمافرریمارشحرکونیکسمںںیم۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب دیعس ،اوباخدل ارمح ،سیدی نب انسؿ ،ایب کرارک ،اطعء ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ریقففںےکاسھتےنھٹیبیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1008

یحٌي بً سٌيس ٗلاًٌ ،نزو بً محنس ًي٘زی ،اسبان بً نرص ،سٌس ،ابی سٌس اززی ،ابوٛيوز،
راوی  :احنس بً محنس بً ٰ
خباب

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ َی ِحٌَي بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ا ِل َ٘ َّلا ٌُ َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل ٌَ ِي َ٘ز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا أَ ِس َب ُان بِ ًُ َن ِرصٕ ًَ ًِ
وٌ َربَّ ُض ِه
َط ِز َّال ٔذ َ
اٌ َٗارٔ َئ اْلِ َ ِزز ٔ ًَ ًِ أَبٔی ا ِلَٜيُوز ٔ ًَ ًِ َخب ٕ
یً َی ِسًُ َ
الش ِّس ِّی ًَ ًِ أَبٔی َس ٌِ ٕس اْلِ َ ِزز ٔ ِّی َوک َ َ
ُّ
َّاب فٔی َٗ ِولٔطٔ َت ٌَای َی َو ََل َت ِ ُ

َّ
َ
َّ
يیم َو ًُ َي ِي َي ُة بِ ًُ ح ِٔؼ ًٕ ا ِل َٔزَار ُّٔی
بٔا ِل َِ َساة ٔ َوا ِل ٌَ ٔش ِّي إیٔ َی َٗ ِولٔطٔ َٓ َتَ ُٜ
وٌ ٔم ًِ الوالٔنٔي َن َٗا َل َجا َئ اْلِ ِ َ
ْق َُ بِ ًُ َحاب ٔ ٕص التنٔ ٔ ُّ
ئ ٔم ًِ
ٓ ََو َج َسا َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ٍَ ُػ َض ِيبٕ َوب ٔ ََل ٕل َو ًَ َّنا ٕر َو َخب ٕ
الـ ٌََٔا ٔ
َّاب َٗاً ّٔسا فٔی ىَا ٕ
ض ٔم ًِ ُّ
َّ
َّ
ک
ْقوص ُِه َٓأ َ َت ِو ُظ َٓ َدل َِوا بٔطٔ َو َٗالُوا إٔىَّا ى ُزٔی ُس أَ ٌِ َت ِح ٌَ َل َل َيا ٔم ِي َ
ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َٓ َل َّنا َرأَ ِوص ُِه َح ِو َل ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َح َ ُ
ٔيک َٓ َي ِش َت ِحٌٔي أَ ٌِ َت َزاىَا ا ِل ٌَ َز ُب َم ٍَ َص ٔذظ ٔ اْلِ َ ًِبُ ٔس َٓإٔذَا ى َ ِح ًُ
َم ِحل ٔ ّشا َت ٌِز ٔ ُٖ َل َيا بٔطٔ ا ِل ٌَ َز ُب ٓ َِـ َل َيا َٓإ ٔ ٌَّ ُو ُٓو َز ا ِل ٌَ َز ٔب َتأِت َ
ک َ ٔ ٛتا ّبا َٗا َل ٓ ََس ًَا
ٔجئِ َي َ
َُِ َيا َٓا ِٗ ٌُ ِس َم ٌَ ُض ِه إ ٔ ٌِ ٔطئ َِت َٗا َل َن ٌَ ِه َٗالُوا ٓ َِاٛت ُِب َل َيا ًَل َِي َ
اک َٓأَٗ ٔ ِن ُض ِه ًَ ِي َ
ک َٓإٔذَا ى َ ِح ًُ َ َ
ل ًَل َِيطٔ َّ
وٌ َربَّ ُض ِه
َط ِز َّال ٔذ َ
بٔ َؼ ٔحي َٔ ٕة َو َز ًَا ًَل ٔ ًّيا ل ٔ َيِٜت َُب َوى َ ِح ًُ ُٗ ٌُو ْز فٔی ىَاح َٔي ٕة َٓ َيزَ َل ٔجب ِ َرائ ٔي ُ
یً َی ِسًُ َ
الش ََلو َٓ َ٘ا َل َو ََل َت ِ ُ

َط َزص ُِه
ک ٔم ًِ ح َٔشابٔض ٔ ِه ٔم ًِ َط ِي ٕئ َو َما ٔم ًِ ح َٔشاب ٔ َ
وٌ َو ِج َض ُط َما ًَل َِي َ
بٔا ِل َِ َساة ٔ َوا ِل ٌَ ٔش ِّي یُزٔی ُس َ
ک ًَل َِيض ٔ ِه ٔم ًِ َط ِي ٕئ َٓ َت ِ ُ
وٌ ٔم ًِ َّ
الوالٔنٔي َن ث ُ َّه ذ َ َ َ
ئ
ک َٓت َ َّيا َب ٌِ َـ ُض ِه ب ٔ َب ٌِ ٕف ل ٔ َي ُ٘و ُلوا أَ َص ُؤ ََل ٔ
ْق ََ بِ ًَ َحاب ٔ ٕص َوًُ َي ِي َي َة بِ ًَ ح ِٔؼ ًٕ َٓ َ٘ا َل َو ََ ٛذل ٔ َ
َٓ َتَ ُٜ
ََک اْلِ ِ َ
َمًَّ اهَّللُ ًَل َِيض ٔ ِه ٔم ًِ بَ ِيي ٔ َيا أَل َِي َص اهَّللُ بٔأ َ ًِل ََه ب ٔ َّ
وٌ بٔآیَات ٔ َيا َٓ ُ٘ ِل َس ََل ْو ًَل َِيِ ُٜه
ک َّال ٔذ َ
اَک َ
الظ ٔ ٔ
یً ث ُ َّه َٗا َل َوإٔذَا َجائ َ َ
یً یُ ِؤ ٔميُ َ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
ََ ٛت َب َربُِّ ُٜه ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ ال َّز ِح َن َة َٗا َل ٓ ََسى َ ِوىَا ٔم ِي ُط َحًَّي َو َؿ ٌِ َيا ُر َٛب َ َيا ًَل َی ُر ِٛبَتٔطٔ َوک َ َ
وٌ َربَّ ُض ِه بٔا ِل َِ َساة ٔ َوا ِل ٌَ ٔش ِّي
ک َم ٍَ َّال ٔذ َ
َی ِحل ٔ ُص َم ٌَ َيا َٓإٔذَا أَ َرا َز أَ ٌِ َي ُ٘ َوو َٗ َاو َو َت َز ََ ٛيا َٓأَىِزَ َل اهَّللُ َو ِاػبٔرِ َنٔ َِش َ
یً َی ِسًُ َ
السى ِ َيا َو ََل تُ ٔل ٍِ َم ًِ أَُِ َٔ ِل َيا َٗل َِب ُط ًَ ًِ
ش َ
یُزٔی ُس َ
اٖ تُزٔی ُس زٔی َي َة ا ِل َح َياة ٔ ُّ
وٌ َو ِج َض ُط َو ََل َت ٌِ ُس ًَ ِي َيا َک ًَ ِي ُض ِه َو ََل تُ َحال ٔ ِص اْلِ َ ِ َ

َ
َکىَا َي ٌِىٔي ًُ َي ِي َي َة َواْلِ َ ِْق ََ َو َّات َب ٍَ صَ َوا ُظ َوک َ َ َ
َ
رض َب َل ُض ِه َم َث َل
ذٔ ِ ٔ
ْق َٔ ث ُ َّه َ َ
اٌ أ ِمزُ ُظ َُ ُكّا َٗا َل صَ ََلکّا َٗا َل أ ِمزُ ًُ َي ِي َي َة َواْلِ ِ َ
َ
َّاب ََّٓ ُٜيا َن ِ٘ ٌُ ُس َم ٍَ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓإٔذَا بَ َل ِِ َيا َّ
الشا ًَ َة َّالًٔي َي ُ٘ ُوو
ال َّز ُج َلي ِ ٔن َو َم َث َل ا ِل َح َياة ٔ ُّ
السى ِ َيا َٗا َل َخب ْ

ٓ َٔيضا ٗ ُِن َيا َو َت َز َِ ٛيا ُظ َحًَّي َي ُ٘ َوو

ادمحنبدمحمنبٰییحینبدیعساطقؿ،رمعفنبدمحمعنقری،اابسطنبرصن،دعس،ایبدعسازدی،اوبونکد،ابخبےسرفاتیےہاسآتی
لْ
َنه
َ لِ
َ
ت ْد َّ ِ
اظ ِمن َن)ینعیتماکنؽاؿولوگںوکوجحبصاشؾاہللیک
نِم ّ أ
ِ َ ْب ُع َؿ َر ّ ُ ْم ِ أنلْغ ََذا ِة َفا ع َ ِس ِ ّی ِإ ََل َفْل ِ ِةف َ َت ُکو َؿ ْ
یکریسفتںیم( َف َ أل ْ ُ
ال َ
اید رکےت ںیہ اےنپ اپس ےس اوہنں ےن اہک ہک ارقع نب احصب یمیمت افر ہنییع نب نصح زفاری آےئ داھکی وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس بیہص افر البؽ افر امعر افر ابخب ےک اپس ےھٹیب ںیہ افر دنچ رغبی ومنینم ےک اسھت۔ بج ارقع افر ہنییع ےن
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رگد اؿ ولوگں وک داھکی وت اؿ وک ریقح اجان افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آرک
آپ ےسولختیک افر رعض ایکمہہیاچےتہںیہہکآپ امہرےےئلاکیاقمؾافرفتقآےنےکرقمررک دےئجیسجیکفہج ےس
رعبولوگںوکامہریشبریگولعمؾوہویکہکنآپےکاپسرعبیکوقومںےکاقدصآےتںیہافرمہوکرشؾولعمؾوہیتےہہکفہ
کب ے
د ںیھکمہوکاؿالغومںےکاسھتاھٹیبوہا۔وتبجمہآپےکاپسآںیئآپاؿوکاےنپاپسےسااھٹدای جننےرھپبجمہافرغ
وہرکےلچاجںیئوتآپاکارگیجاچےہاؿےکاسھتےئھٹیب۔آپےنرفامایاہںہیوہاتکسےہاوہنںےناہکآپاکیرحتریاسومضمؿ
نے
ن
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ارلّ َْچمَةَ)ابخبےناہکہیبجآںیتیارتںیوتمہرھپآپےسزندکیوہےئگاہیںکتہکمہےناانپانٹھگآپےکےنٹھگرپرھکدایافر
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیاحؽوہایگہکآپ امہرےاسھتےتھٹیبےھتافربجاےنھٹاکآپدصقرکےتوتآپڑھکےوہ
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اجےتافرمہوکوھچڑدےتیوتہیآتیااتری( َفا ْصیِ ْرَُفْ َُ َ
ینعی رفےک رھک اےنپ آپ وک اؿ ولوگں ےک اسھت وج اےنپ امکل یک اید رکےت ںیہ حبص افر اشؾ افر ( َف َ أل ُُػ ِ ْْ نَمْ َأعْفَل ْ َتاأ لَل ْ َت ُة نَعْ ِذ ْکِ َنأ)
ینعیتماہکامؿاؿولوگںاکنجےکدؽمہےناغلفرکدےیئاینپایدےس۔ابخبےناہکرھپوتہیاحؽوہایگہکمہرباربآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھٹیبرےتہبجآپےکاےنھٹاکفتقآاتوتمہوخداھٹاجےتافرآپوکوھچڑدےتیاےنھٹےکےئل۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبٰییحینبدیعساطقؿ،رمعفنبدمحمعنقری،اابسطنبرصن،دعس،ایبدعسازدی،اوبونکد،ابخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ریقففںےکاسھتےنھٹیبیکتلیضف۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1009

یحٌي بً حٜيه ،ابوزاؤزٗ ،يص بً ربيٍ ،م٘ساو بً شیح ،حرضت سٌس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ٰ :

شیِ ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َس ٌِ ٕس َٗا َل ىَزَل َِت
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َحٕٔ ٜيه َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا َٗ ِي ُص بِ ًُ ال َّزبٔي ٍٔ ًَ ًِ ا ِلنٔ ِ٘ َساو ٔ بِ ًٔ ُ َ
ْقیِ ْع ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َص ٔذظ ٔ ِاْیَ ُة ٓ ٔي َيا ٔس َّت ٕة ف ٔ َّی َوفٔی ابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َو ُػ َض ِيبٕ َو ًَ َّنا ٕر َوا ِلنٔ ِ٘ َساز ٔ َوب ٔ ََل ٕل َٗا َل َٗال َِت ُ َ
ک َما
ک َٗا َل ٓ ََس َخ َل َٗل َِب َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٔم ًِ ذَل ٔ َ
َاَر ِزص ُِه ًَ ِي َ
َو َس َّل َه إٔىَّا ََل ى َ ِزضَي أَ ٌِ ىََ ُٜ
وٌ أَ ِت َبا ًّا َل ُض ِه ٓ ِ ُ
َ
وٌ َو ِج َض ُط ِاْ َی َة
َط ِز َّال ٔذ َ
وٌ َربَّ ُض ِه بٔا ِل َِ َساة ٔ َوا ِل ٌَ ٔش ِّي یُزٔی ُس َ
یً َی ِسًُ َ
َطا َئ اهَّللُ أَ ٌِ َی ِس ُخ َل َٓأىِزَ َل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َو ََل َت ِ ُ
ٰییحینبمیکح،اوبداؤد،،سینبرعیب،دقماؾنبرشحی،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہیآتیمہ ھآدویمںےک

ابرےںیمارتیںیم،انبوعسمد،بیہص،امعر،دقمادافرالبؽںیمرقشیےکولوگںےکاسھتانھٹیبںیہناچےتہاوکنآپاےنپاپس
َ
ت َْد َّ ِ
ِ
ےساٹہ(داکتھر)دےئجیاسابتوکنسرکآپےکدؽںیمآایوجاہللوکآانوظنمراھترھپاہللاعتیلےنہیآتیااتری( َف َ أل ْ ُ
ال َ
َّنه
لْع
ال َبةَ)اساکرتہمجافرپزگراکچ۔
فؿ َف ْچ َھ ُة ْٓ أ
َ ْب ُع َؿ َر ُ ْم ِ أنلْغ ََذا ِة َفا َ ِس ِ ّی ُ َت ِ ُب َ
رافی ٰ :ییحینبمیکح،اوبداؤد،،سینبرعیب،دقماؾنبرشحی،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ
ابب  :زدہاکایبؿ
وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1010

ليلیً ،ليہ ًوفی ،حرضت
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوَکیب ،برک بً ًبسالزحنً ٰ
ًيسي بً مدتار ،محنس بً ابی ٰ
ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِبٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
یً إ ٔ ََّل َم ًِ َٗا َل
ل َِيل َی ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ا ِل ٌَ ِوف ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َٗا َل َویِ ْل لٔل ُِنِٜث ٔر ٔ َ
بٔا ِل َنا ٔل صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا أَ ِربَ ٍْ ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ َو ٔم ًِ ٗ َُّسا ٔمطٔ َو ٔم ًِ َو َرائٔطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوبرکبی ،رکب نب دبعارلنمح ٰیسیع نب اتخمر ،دمحم نب ایب ٰیلیل  ،ہیط وعیف ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعےس
رفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرخایبےہتہبامؽفاولںیک(ویکہکنارثکاےسیامؽداردخاےساغلفوہاجےت
ںیہرگموجوکیئامؽوکایکسرطػاٹلدےافراسرطػافراسرطػافراسرطػآپےناچرفںرطػااشرہایکداںیئافرابںیئ
افرآےگافرےھچیپ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش ،اوبرکبی،رکب نبدبعارلنمحٰیسیعنباتخمر،دمحمنبایبٰیلیل  ،ہیطوعیف،رضحتاوبدیعس ریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1011

راوی ً :باض بً ًبسالٌويه ًيبری ،نرض بً محنسً ،رکمہ بً ًنار ،ابوزميل ،سناک ،مالک بً مزث ہيىي ،حرضت
ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔرک َم ُة بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَىٔي أَبُو ُز َم ِي ٕل ص َُو
رض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
َّاض بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَو ٔٔيه ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی َح َّسثَ َيا ال َّي ِ ُ
وٌ َی ِو َو
س َٔن ْ
وٌ ص ُِه اْلِ َ ِس َٔلُ َ
اک ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ َم ِزثَ ٕس ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اْلِ َ ِٛثَرُ َ
ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ إ ٔ ََّل َم ًِ َٗا َل بٔا ِل َنا ٔل صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو ََ ٛش َب ُط ٔم ًِ كَ ِّيبٕ
ابعس نب دبعامیظعل ربنعی ،رضن نب دمحم ،رکعہم نب امعر ،اوبزلیم ،امسک ،امکل نب رمث ہنبی ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجولگتہبامدلارںیہا یہاکدرہجایقتمےکدؿبسےستسپوہاگ
رگموجوکیئامؽاسرطػافراسرطػاٹلےئافرالحؽرطےقیےسامکےئ۔
رافی  :ابعس نب دبعامیظعل ربنعی ،رضن نب دمحم ،رکعہم نب امعر ،اوبزلیم ،امسک ،امکل نب رمث ہنبی ،رضحت اوبذر ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1012

یحٌي بً سٌيس ٗلاٌ ،محنس بً ًحَلٌ ،حرضت ابوہزیزہ
یحٌي بً حٜهٰ ،
راوی ٰ :

َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َحٕٔ ٜيه َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس ا ِل َ٘ َّلا ٌُ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
وٌ إ ٔ ََّل َم ًِ َٗا َل َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا ثَ ََلثّا
وٌ ص ُِه اْلِ َ ِس َٔلُ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اْلِ َ ِٛثَرُ َ
ٰییحینبمکحٰ،ییحینبدیعساطقؿ،دمحمنبالجعؿ،رضحتاوبرہریہےسیھباےسییہرفاتیےہ۔
رافی ٰ :ییحینبمکحٰ،ییحینبدیعساطقؿ،دمحمنبالجعؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1013

راوی  :يٌ٘وب بً حنيس بً کاسبً ،بسالٌزیز بً محنس ،ابوسہيل بً مالک ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ حُ َن ِيسٔ بِ ًٔ کَاسٔبٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ أَبٔی ُس َض ِي ٔل بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َما أُح ُّٔب أَ ٌَّ أُحُ ّسا ً ٔ ِيسٔی َذ َص ّبا َٓ َتأتِ ٔی ًَل َ َّی ثَال ٔ َث ْة َوً ٔ ِيسٔی ٔم ِيطُ َط ِي ْئ إ ٔ ََّل َط ِي ْئ أَ ِر ُػ ُس ُظ فٔی
ئ َزیِ ًٕ
َٗ َـا ٔ
وقعیب نب دیمح نب اکبس ،دبعازعلسی نب دمحم ،اوبلیہس نب امکل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ںیم وت ہی ںیہن اچاتہہک ادحاہپڑ ےک ربارب ریمےاپس وسان وہ افر رسیتادؿ زگرےن ےک دعب اسںیم

ےسھچکوسانریمےاپسابیقرےہاہتبلوجںیمرقضےکادارکےنےئلیکرھکوھچڑفںاسےکالعفہ۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبس،دبعازعلسینبدمحم،اوبلیہسنبامکل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1014

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ػسٗہ بً خالس ،یزیس بً ابی مزیه ،ابی ًبيساهَّلل مشله بً مظٜه ،حرضت ًنزو بً ُيَلٌ ث٘فی رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسث َ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ أَبٔی َم ِز َی َه ًَ ًِ أَبٔی ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ ٔم ِظ َٕ ٜه ًَ ًِ ًَ ِنزٔو
بِ ًٔ ُ َِي ََل ٌَ َّ
الث َ٘ف ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
الل ُض َّه َم ًِ آ َم ًَ بٔی َو َػ َّس َٗىٔي َو ًَل ٔ َه أَ ٌَّ َما ٔجئ ُِت بٔطٔ صُ َو
ک َو ًَ ِّح ِل َل ُط ا ِل َ٘ َـا َئ َو َم ًِ ل َِه یُ ِؤ ٔم ًِ بٔی َول َِه ي َُؼ ِّس ِٗىٔي َول َِه َي ٌِل َِه
ا ِل َح ُّٔ ٙم ًِ ً ٔ ِي ٔس َک َٓأ َ ِٗل ٔ ِل َما َل ُط َو َول ََس ُظ َو َحب ِِّب إٔل َِيطٔ ل ٔ َ٘ائ َ َ
أَ ٌَّ َما ٔجئ ُِت بٔطٔ ص َُو ا ِل َح ُّٔ ٙم ًِ ً ٔ ِي ٔس َک َٓأ َ ِٛث ٔ ِر َما َل ُط َو َول ََس ُظ َوأَكٔ ِل ًُ ُن َز ُظ
مِ
اشہؾ نب امعر ،دصہق نب اخدل ،سیدی نب ایب رممی ،ایب دیبع اہلل ملسم نب ُ م ،رضحت رمعف نب الیغؿ یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
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ج ِإل َ ْت ِة َل َ َ
لـُ َف َ ِّ ْ
ُعَـُاےاہلل !وجوکیئ ریمےافرپاامیؿ الےئ افر ریمیدصتقیرکےافروج ںیمالای(ینعیرقآؿ)اسوک قحاجےنریتے
ََف َألِطْ ُ ُ
اپسےسوتاسےکامؽافرافالدوکمکرکےافراینپالماقتاسوکدنسپرکدے(ینعیومت)افرایکساضق(ومت)دلجیرکافروج
وکیئریمےافرپاامی ؿالےئ افرریمی دصتقی ہنرکے افر ہیہناجےنہک ںیموج ےلرک آایوہں فہ قح ےہریتےاپس ےس وتااکس
امؽتہبرکافرایکسافالدتہبرکافرایکسرمعیبملرک۔

مِ
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،سیدینبایبرممی،ایبدیبعاہللملسمنب ُ م،رضحترمعفنبالیغؿیفقثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1015

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌُ ،شاٌ بً بززیًً ،بساهَّلل بً مٌاویہ جنهیُ ،شاٌ بً بززیً ،سيار بً سَلمہ ،بزاء
سيلي ،ن٘ازہ اسسی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یً ح و َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم ٌَاو ٔ َی َة ا ِل ُح َنه ٔ ُّی َح َّسث َ َيا
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسث َ َيا ُ ََّشا ٌُ بِ ًُ ب ُ ِززٔ َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ئ َّ
الشلٔي ٔل ِّي ًَ ًِ نُ َ٘ا َز َة اْلِ َ َسس ِّٔی َٗا َل َب ٌَ َثىٔي َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ُ ََّشا ٌُ بِ ًُ ب ُ ِززٔ َ
یً َح َّسثَ َيا َسيَّا ُر بِ ًُ َس ََل َم َة ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
ًَلَيطٔ وس َّله إیٔ َی َر ُج ٕل َي ِش َتني ٔ ُح ُط ىَا َٗ ّة ََ َّز ُظ ث ُ َّه َبٌ َثىٔي إیٔ َی َر ُج ٕل َ َ
رص َصا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َ
ِ َ َ َ
ِ
َ
آَ َٓأ ِر َس َل إٔل َِيطٔ ب ٔ َيا َٗ ٕة َٓ َل َّنا أَبِ َ َ
َ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َّ
الل ُض َّه بَارٔ ِک ٓ َٔيضا َوٓ َٔين ًِ َب ٌَ َث ب ٔ َضا َٗا َل نُ َ٘ا َزةُ َٓ ُ٘ل ُِت ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوٓ َٔين ًِ

َجا َئ ب ٔ َضا َٗا َل َوٓ َٔين ًِ َجا َئ ب ٔ َضا ث ُ َّه أَ َم َز ب ٔ َضا َٓ ُحل ٔ َب ِت ٓ ََس َّر ِت َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
الل ُض َّه أَ ِٛث ٔ ِر َما َل
ُٓ ََل ٌٕ لٔل َِناى ٔ ٍٔ اْلِ َ َّو ٔل َوا ِج ٌَ ِل رٔزِ َََ ُٓ ٚل ٌٕ یَ ِو ّما ب ٔ َي ِوو ٕل ٔ َّل ٔذی َب ٌَ َث بٔال َّيا َٗ ٔة
اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،اسغؿنبربزنی،دبعاہللنباعمفہییحمج،اسغؿنبربزنی،ایسرنبالسہم،رباءشنغی،اقندہادسیریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکاکیصخشےکاپساکیافینٹنامےنگنےکےئلاجیھبنکیل
اسصخشےنہندیرھپآپےنھجموکاکیدفرسےصخشےکاپساجیھباسےناکیافینٹن یجیھبجآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اس وکداھکی وت رفامای ای اہلل ربتک دے اس ںیم افر ربتک دے اس وک سج ےن ہی  یجیھ۔ اقندہ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہلفملسداعےئجیکاہللاعتیلربتکدےاسوکیھبوجاسوکےلرکآایےہآپ ےن اہکاسوکیھبربتکدےوج اسوکےلرک
آای ےہ رھپ آپ ےن مکح دای دفدھ دفےنہ اک دفدھ دفاہ ایگ۔ آرضحنت ےن رفامای اہلل الفں صخش اک امؽ تہب رک دے (سج ےن افینٹن

ںیہن یجیھ؟یھ)افرالفںصخشوکرفزاہنرزؼدے۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،افعؿ ،اسغؿ نب ربزنی ،دبعاہلل نب اعمفہی یحمج ،اسغؿ نب ربزنی ،ایسر نب السہم ،رباء شنغی ،اقندہ
ادسیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1016

راوی  :حشً بً حناز ،ابوبرک بً ًياغ ،ابی حؼين ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

غ ًَ ًِ أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َح َّناز ٕ َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
السی َيارٔ َو ًَ ِب ُس ِّ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتٌ َٔص ًَ ِب ُس ِّ
يؼ ٔة إ ٔ ٌِ أ ُ ًِ ٔل َي َرض َٔي َوإ ٔ ٌِ ل َِه ي ٌُِ َم ل َِه یَ ٕٔ
الس ِر َص ٔه َو ًَ ِب ُس ا ِل َ٘ ٔلي َٔةٔ َو ًَ ِب ُس ا ِل َدنٔ َ

نسح نب امحد ،اوبرکب نب ایعش ،ایب نیصح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایالہکوہادنبہدانیراکافردنبہدرمہاکافردنبہاچدراکافردنبہاشؽاکارگاوکسہیزیچںیدیاجںیئبتفہرایضےہ
افروجہندیاجںیئوتفہیھبکاےنپاامؾیکتعیبوپریہنرکے۔
رافی  :نسحنبامحد،اوبرکبنبایعش،ایبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وجتہبامدلارںیہااکنایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1017

راوی  :يٌ٘وب بً حنيس ،اسح ٙبً سٌيس ،ػٔواٌ ً ،بساهَّلل بً زیيار ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ زٔی َيا ٕر ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی
وب بِ ًُ حُ َن ِي ٕس َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َػٔ َِو َ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
السی َيارٔ َو ًَ ِب ُس ِّ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتٌ َٔص ًَ ِب ُس ِّ
يؼ ٔة َتٌ َٔص َواى ِ َت ََ ٜص
الس ِر َص ٔه َو ًَ ِب ُس ا ِل َدنٔ َ
يک ٓ َََل اى ِ َت َ٘ َع
َوإٔذَا ٔط َ
وقعیب نب دیمح ،ااحسؼ نب دیعس ،وفصاؿ  ،دبعاہلل نب دانیر ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابتہ وہا دنبہ دانیر (ارشیف) افر دنبہ درمہ (رفہیپ) اک افر دنبہ اشؽ اک الہک وہا افر دفزخ
ںیمافدناھرگادخارکےبجاسوکاکاٹنےگلوتیھبکہنےلکن(ہیدبداعےہالیچلصخشےئلیک۔)۔
رافی  :وقعیبنبدیمح،ا،قحنبدیعس،وفصاؿ،دبعاہللنبدانیر،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انقتعاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
انقتعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1018

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابوزىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
رک بِ ًُ أبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ أبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
ق َو َل ًَّٜٔا ِلِٔى َي ُٔى َي ال َّئ ِٔص
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص ا ِلِٔى َي ًَ ًِ َٛث ِ َرة ٔا ِل ٌَ َز ٔ

اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای وترگنی تہب اابسب رےنھک ےس ںیہن وہیت ہکلب وترگنی ہی ےہ ہک دؽ ےب رپفاہ وہ (افر وج اہلل دے اس رپ انقتع
رکے)۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ایفسؿنبہنییع،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انقتعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1019

راوی  :محنس بً رمحً ،بساهَّلل بً لہيٌہً ،بيساهَّلل بً ابی جٌرف ،حنيس بً ہانی ،خوَلنی ،ابوًبسالزحنً جبلی ،حرضت
ًبساهَّلل بً ًنزو بً ًاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف َوحُ َن ِي ٔس بِ ًٔ َصاى ٔ ٕئ ا ِل َد ِو ََلن ٔ ِّی أَى َّ ُض َنا َسنٔ ٌَا
يٌ َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ لَض ٔ َ
اؾ ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َٗا َل َٗ ِس أَ ِٓلَحَ
أَبَا ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُحبُل ٔ َّی یُ ِدبٔرُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ

َاٖ َو َٗ َي ٍَ بٔطٔ
َم ًِ صُس َٔی إیٔ َی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َو ُر ٔز َ ٚا ِل ََ ٜٔ

دمحمنبرحم،دبعاہللنبہعیہل،دیبعاہللنبایبرفعج،دیمح نباہین،وخالین،اوبدبعارلنمح یلبج،رضحتدبعاہللنبرمعف نباعصریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ےب کش اجنتاپیئاس ےن سج وک االسؾ یک دہاتی وہیئ
افررضفرتےکوماقفرفزیدییئگافراسرپانقتعیک۔
رافی  :دمحم نب رحم ،دبعاہلل نب ہعیہل ،دیبعاہلل نب ایب رفعج ،دیمح نب اہین ،وخالین ،اوبدبعارلنمح یلبج ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب
اعصریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انقتعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1020

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنيرً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،اًنعً ،نارہ بً ٌٗ٘اَ ،ابی زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسث َ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ ًَ ًِ أَبٔی
ز ُِر ًَ َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
الل ُض َّه ا ِج ٌَ ِل رٔزِ َ ٚآ ٔل ُم َح َّن ٕس ُٗو ّتا
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اشمع ،امعرہ نب اقعقع ،ایب زرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای اہلل! دمحم (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) یک آؽ وک رضفرت ےک وماقف رفزی دے ای دقبر
رضفرت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،امعرہنباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انقتعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1021

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،يٌلی بً اسناًيل بً ابی خالس ،نٔيٍ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی َو َي ٌِل َی ًَ ًِ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ نُٔ َِي ٍٕ ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل

السى ِ َيا ُٗو ّتا
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ َُىٔ ٕ ٓي َو ََل َٓ٘ٔير ٕإ ٔ ََّل َو َّز یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ أَى َّ ُط أتُ َٔی ٔم ًِ ُّ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،یلعی نب اامسلیع نب ایب اخدل ،عیفن ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہآرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای وکیئ امدلار ای اتحمج ااسی ںیہن ےہ وج ایقتم ںیم ہی آرزف ہن رکے ہک اہلل اعتیل اس وک داین ںیم احتج ےک وماقف
رزؼد۔اتتہبامدلارہنرکاتویکہکنرقفاءےکرمابتاعہیلوکد ںیھکےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعینباامسلیعنبایباخدل،عیفن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انقتعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1022

موسي ،مزواٌ بً مٌاویہً ،بسالزحنً بً ابوسلنہ ،سلنہ بً ًبيساهَّلل بً ابی طنيلہ،
راوی  :سویس بً سٌيس ،محاہس بً ٰ
سلنہ بً ًبيساهَّلل ،حرضت ًبيس اهَّلل بً محؼً

وسي َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ أَبٔی ُط َن ِي َل َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو ُم َحاصٔ ُس بِ ًُ ُم َ
َسل ََن َة بِ ًٔ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ٔم ِح َؼ ًٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ ِػ َبحَ ٔم ِيِ ُٜه

السى ِ َيا
رسبٔطٔ ً ٔ ِي َس ُظ ٗ ُ
ُوت َی ِو ٔمطٔ َٓ َٜأَى َّ َنا ح ٔيزَ ِت َل ُط ُّ
ُم ٌَافّی فٔی َج َش ٔسظ ٔآ ٔم ّيا فٔی ٔ ِ

وسدینبدیعس،اجمدہنبومیس،رمفاؿ نب اعمفہی،دبعارلنمح نباوبہملس ،ہملسنب دیبع اہللنبایبصمتلہ،ہملسنب دیبع اہلل،رضحت
دیبع اہلل نب نصحم ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای وجصخش مت ںیم ےس انم ےک اسھت حبص رکے
افراسےکاپساسدؿاکاھکانیھبوہوتوگایاسریدایناسےئلیکاہ یھوہیئگ۔
رافی  :وسدینبدیعس،اجمدہنبومٰیس،رمفاؿنباعمفہی،دبعارلنمحنباوبہملس،ہملسنبدیبعاہللنبایبصمتلہ،ہملسنبدیبعاہلل،

رضحتدیبعاہللنبنصحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انقتعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1023

راوی  :ابوبرک ،وٛيٍ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِرکٕ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َوأَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه اى ِ ُوزُوا إیٔ َی َم ًِ ص َُو أَ ِس َٔ َل ٔم ِيِ ُٜه َو ََل َت ِي ُوزُوا إیٔ َی َم ًِ ص َُو ٓ َِو َِٗ ُٜه َٓإٔى َّ ُط أَ ِج َس ُر أَ ٌِ ََل َتزِ َز ُروا ن ٌِٔ َن َة اهَّللٔ َٗا َل أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة

ًَل َِيِ ُٜه

اوبرکب ،فعیک ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایداینںیماےنپےسمکفاےلوکد۔ںوھافراےنپےسزایدہفاےلوکتمد۔ںوھ۔ ااسیرکےنےسادیمےہہکمتاہللاعتیلیک(یسک)
تمعنوکریقحہناجونےگ۔
رافی  :اوبرکب،فعیک،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انقتعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1024

راوی  :احنس بً سياٌٛ ،ثير بً ہظاو  ،جٌرف بً بزٗاٌ ،یزیس بً اػه ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ اْلِ َ َػ ِّه ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرٓ ٌََطُ إیٔ َی
رف بِ ًُ ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسث َ َيا َج ٌِ َ ُ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ََل َی ِي ُوزُ إیٔ َی ُػ َورٔ ُِ ٛه َوأَ ِم َوالِٔ ُٜه َو َل ًِٔ ٜإٔى َّ َنا یَ ِي ُوزُ إیٔ َی أَ ًِ َنالِٔ ُٜه َو ُٗلُوبِٔ ُٜه

ادمحنبانسؿ،ریثکنباشہؾ،رفعجنبرباقؿ،سیدینبامص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایکشیباہللاعتیلاہمتریوصروتںافرامولںوکںیہندےھکیاگہکلباہمترےولمعںافردولںوکدےھکیاگ۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،ریثکنباشہؾ،رفعجنبرباقؿ،سیدینبامص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽیکزدنیگےکقلعتمایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽیکزدنیگےکقلعتمایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1025

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابواسامہ ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہا

ُ
رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت إ ٔ ٌِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َوأَبُو أ َسا َم َة ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
َُّ ٛيا آ َل ُم َح َّن ٕس َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َل َي ِنُ ُٜث َط ِض ّزا َما ى ُوٗ ٔ ُس ٓ ٔيطٔ ب ٔ َيا ٕر َما ص َُو إ ٔ ََّل ال َّت ِنزُ َوا ِل َنا ُئ إ ٔ ََّل أَ ٌَّ ابِ ًَ ى َُني ِر ٕ َٗا َل ىَل َِب ُث
َط ِض ّزا
اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہ
ہک مہ آؽ دمحم (یلص اہلل ہیلع فآہلفملس) اکی اکی ہنیہم اسرطح ےس زگارےت ہک رھگ ںیمآگ ہن اگلسیئ اجیت افر امہرا اھکان(طقف)

یہیوہاتوجھکرافراپین۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽیکزدنیگےکقلعتمایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1026

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،محنس بً ًنزو ،ابی سلنہ ،او النوميين حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہا

اٌ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
وٌ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َس َل َن َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َل َ٘ ِس ک َ َ
ار َ
َیأتِ ٔی ًَل َی آ ٔل ُم َح َّن ٕس َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َّ
اٌ كَ ٌَا ُم ُض ِه َٗال َِت
الس َخا ٌُ ُٗل ُِت ٓ ََنا ک َ َ
الظ ِضزُ َما یُ َزی فٔی بَ ِي ٕت ٔم ًِ ب ُ ُيوتٔطٔ ُّ

وٌ إٔل َِيطٔ
اٌ ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ٔجي َرا ٌُ ٔػ ِس َٕ ٚوکَاى َ ِت َل ُض ِه َربَائ ُٔب َٓکَاى ُوا یَ ِب ٌَ ُث َ
اْلِ َ ِس َو َزا ٌٔ ال َّت ِنزُ َوا ِل َنا ُئ َُي ِ َر أَى َّ ُط ک َ َ
اٌ َل َيا ٔجي َر ْ

أَ ِل َباى َ َضا َٗا َل ُم َح َّن ْس َوکَاى ُوا تٔ ِش ٌَ َة أَبِ َيا ٕ
ت

اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نب اہرفؿ ،دمحم نب رمعف ،ایب ہملس ،اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
آؽ دمحم رپ اکی ہنیہم زگر اجات افر یسک رھگ ےس آپ ےک رھگفں ںیم ےس دوھاں ہن اتلکن۔ اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک رھپ ایک
اھکےت ےھت؟ اوہنں ےن اہک وجھکر افر اپین۔ اہتبل امہرے اسمہےئ ےھت اؿ ےک رھگفں ںیم رکبایں یلپ وہںیئ ںیھت وت فہ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسدفدھجیھبدایرکےت۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،دمحمنبرمعف،ایبہملس،اؾاوملنینمرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽیکزدنیگےکقلعتمایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1027

راوی  :نرص بً ًلی ،بْش بً ًنز ،طٌبہ ،سناک ،حرضت نٌناٌ بً بظير رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اب
ْش بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ س َٔنا ٕک ًَ ًِ ال ُّي ٌِ َنا ٌٔ بِ ًٔ َب ٔظير ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َيا بٔ ِ ُ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
َي ُ٘و ُل َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِل َتؤی فٔی ا ِل َي ِوو ٔ ٔم ًِ ا ِل ُحو َٔ َما َیحٔ ُس ٔم ًِ َّ
الس َٗ ٔل َما َی ِن ََلُ بٔطٔ بَ ِل َيطُ
رصننبیلع،رشبنبرمع،ہبعش،امسک،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ
ہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیآپوھبکےسرکفںیٹدبےتلٹیپوکاےتٹلافر(یھبکوت)اناکرہوجھکریھبآپ
وکہنیتلمہکایسےسٹیپرھبںیل۔
رافی  :رصننبیلع،رشبنبرمع،ہبعش،امسک،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنعرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽیکزدنیگےکقلعتمایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1028

موسي طيباٌٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :احنس بً مييٍ ،حشً بً ٰ

وسي أَى ِ َبأَىَا َط ِي َبا ٌُ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمئي ٍٕ َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ

َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ٔم َز ّارا َو َّال ٔذی َنٔ ُِص ُم َح َّن ٕس ب ٔ َي ٔسظ ٔ َما أَ ِػ َبحَ ً ٔ ِي َس آ ٔل ُم َح َّن ٕس َػا َُ َح ٕٓب َوَلَ َػا َُ َت ِنز ٕ َوإ ٔ ٌَّ َل ُط

َی ِو َمئ ٔ ٕذ تٔ ِش ٍَ ن ِٔش َوة ٕ

ادمحنبعینم،نسحنبومٰیسابیشؿ،اتقدہ،رضحتاسننب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسانسآپیئکابر رفامےتےھتمسقےہاسیکسجےکاہھتںیمدمحمیک اجؿےہآؽدمحمےکاپسحبصوکاکیاصعہلغاک ای
وجھکراکںیہنےہ۔احالہکناؿدونںںیمآپیکونازفاجںیھت۔
رافی  :ادمحنبعینم،نسحنبومٰیسابیشؿ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽیکزدنیگےکقلعتمایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1029

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل مِيرہً ،بسالزحنً بً ًبساهَّلل مشٌوزیً ،لی بً بسینہ ،ابی ًبيسہ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ َيا أَبُو ا ِل ُنِٔي َرة ٔ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ا ِل َن ِش ٌُوز ٔ ُّی ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ بَ ٔذ َین َة ًَ ًِ أَبٔی
ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما أَ ِػ َبحَ فٔی آ ٔل ُم َح َّن ٕس إ ٔ ََّل ُم ٌّس ٔم ًِ كَ ٌَاو ٕ أَ ِو َما أَ ِػ َبحَ
فٔی آ ٔل ُم َح َّن ٕس ُم ٌّس ٔم ًِ ك َ ٌَاو ٕ
دمحم نب دبعاہلل ریغمہ ،دبعارلنمح نب دبعاہلل وعسمدی ،یلع نب دبب ہ ،ایب دیبعہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
اراشدرفامایآؽدمحم(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےکاپسحبصےکفتقںیہنےہاموسااکیدماانجےک۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل ریغمہ ،دبعارلنمح نب دبعاہلل وعسمدی ،یلع نب دبب ہ ،ایب دیبعہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽیکزدنیگےکقلعتمایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1030

راوی  :نرص بً ًلی  ،طٌبہً ،بساَل َکو ،حرضت سلامیٌ بً ِصز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ِصز ٕ َٗا َل
َکو ٔ َر ُج ْل ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِلُٜو َٓ ٔة ًَ ًِ أَب ٔيطٔ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُ َ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اْلِ َ ِ َ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
أَ َتاىَا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََن َِ ٜث َيا ثَ ََل َث ل ََيا ٕل َلَ َن ِ٘س ُٔر أَ ِو ََل َي ِ٘س ُٔر ًَل َی كَ ٌَاو ٕ
رصن نب یلع  ،ہبعش ،دبعاال رکؾ ،رضحت امیلسؿ نب رصد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
امہرےاپسآےئرھپمہنیتدؿکترہھٹےرےہافرمہوکاانجہنالمہکآپوکالھکےت۔
رافی  :رصننبیلع،ہبعش،دبعاالرکؾ،رضحتامیلسؿنبرصدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽیکزدنیگےکقلعتمایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1031

راوی  :سویس بً سٌيسً ،لی بً مشہز ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل أتُ َٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ََْ َٗا َل ا ِل َح ِن ُس ِهَّلِل َما َز َخ َل بَ ِلىٔي كَ ٌَ ْاو ُس ِد ًْ ُم ِي ُذ ََ ٛذا َو ََ ٛذا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِو ّما ب ٔ َل ٌَاو ٕ ُس ِد ًٕ َٓأَک َ َل َٓ َل َّنا ََ
وسدینبدیعس،یلعنب رہسم،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاپسرگؾاھکان(اتزہاکپوہا)آایآپےناسوکاھکایبجافرغوہےئوترفامایاہللاکرکشےہاےنتدونںےسریمےٹیپںیمرگؾ
اھکانںیہنایگہکلبوجھکرفریغہرپزگررسبرفامےترےہںیہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽاکدنینےکےئلرتسبشیکاھت؟
ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽاکدنینےکےئلرتسبشیکاھت؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 1032

راوی ً :بساهَّلل بً سٌيسً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابوخالس ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين حرضت ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

اٌ
رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت ک َ َ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُني ِر ٕ َوأَبُو َخال ٔ ٕس ًَ ًِ صٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ
ٕ
ٔؿ َحا َُ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َز ّما َح ِظ ُو ُظ لٔي ْ
دبع اہلل نب دیعس ،دبعاہلل نب ریمن ،اوباخدل ،اشہؾ نب رعفہ ،اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ آؿ
رضحتیلصاہللہیلعفآہلفملساکرتسبڑمچےاکاھتاسےکادنررخامیکاھچؽرھبی؟یھ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،دبعاہللنبریمن،اوباخدل،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع

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

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽاکدنینےکےئلرتسبشیکاھت؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 1033

راوی  :واػل بً ًبساَلًلی ،محنس بً ٓـيل ًلاء بً سائب ،جياب ًلی مزتضي رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َيا َو ٔ
ل بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
اػ ُ

الؼ ٔ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَتَی ًَل ٔ ًّيا َوَٓاك َٔن َة َوص َُنا فٔی َخنٔ ٕ
يل َل ُض َنا َوا ِل َدنٔي ُ
وٖ َٗ ِس ک َ َ
ل ا ِل َ٘ ٔلي َٔ ُة ا ِلب َ ِي َـا ُئ ٔم ًِ ُّ

َِا َو ٔ ِْقبَ ٕة
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َج َّضزَص َُنا ب ٔ َضا َوو ٔ َسا َزة ٕ َم ِح ُظ َّوة ٕإٔذ ٔ ّ

فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضفاطعءنباسبئ،ہچنبیلعرمیضتریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملس ریمے افر افب ہ زرہا ریض اہلل اعتٰیلہنع ےک اپس آےئ مہ دفونں اکی دیفس افین اچدر افڑےھ وہےئ ےھت وج آرضحنت
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن ہچنبافب ہزرہاریضاہللاعتٰیلہنع وکزیہج ںیمدی ؟یھافر اکی ہیکتدای اھتسج ےکادنراذرخ یکاھگس
رھبیوہیئافراکیکشماپینےئلیک۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضفاطعءنباسبئ،ہچنبیلعرمیضتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽاکدنینےکےئلرتسبشیکاھت؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 1034

راوی  :محنس بً بظارً ،نزو بً یوىصً ،رکمہ بً ًنار ،سناک حيفی ابوزميلً ،بساهَّلل بً ًباض ،خلئہ زوو حرضت
ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اک ا ِل َح َيف ُّٔی أَبُو ُز َم ِي ٕل َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس
ٔرک َم ُة بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَىٔي س َٔن ْ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ یُوى َُص َح َّسث َ َيا ً ِ ٔ
اب َٗا َل َز َخل ُِت ًَل َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ًَل َی َح ٔؼير ٕ َٗا َل
ض َح َّسثَىٔي ًُ َنزُ بِ ًُ ا ِل َد َّل ٔ
اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ٌَبَّا ٔ

َ َّ
َ
ْق ٕي فٔی
َٓ َحل َِش ُت َٓإٔذَا ًَل َِيطٔ إ ٔ َز ْار َول َِي َص ًَل َِيطٔ َُيِرُ ُظ َوإٔذَا ا ِل َح ٔؼيرُ َٗ ِس أث َز فٔی َج ِيبطٔ َوإٔذَا أىَا بٔ َ٘ ِب َـ ٕة ٔم ًِ َطٌٔير ٕى َ ِحو ٔالؼَّ ا َٔ َو َ َ
اب َٓ ُ٘ ِل ُت یَا ى َ ٔي َّي اهَّللٔ َو َمایٔی َلَ أَبِکٔی
ٔيک َیا ابِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
ای َٓ َ٘ا َل َما یُ ِبَ ٜ
اب ُم ٌَ َّل َْٓ ٙابِ َت َس َر ِت ًَ ِي َي َ
ىَاح َٔي ٕة فٔی ا ِل ُِ ِز َٓةٔ َوإٔذَا إ ٔ َص ْ
رص فٔی ال ِّث َنارٔ َواْلِ َى ِ َضارٔ َوأَى ِ َت
ک ََل أَ َری ٓ َٔيضا إ ٔ ََّل َما أَ َری َوذَل ٔ َ
ک َو َص ٔذظ ٔخٔزَاى َ ُت َ
َو َص َذا ا ِل َح ٔؼيرُ َٗ ِس أَثَّ َز فٔی َج ِيب ٔ َ
رسی َو َٗ ِي َُ
ک َِ ٔ ٛ
السى ِ َيا ُٗل ُِت بَل َی
ک َٗا َل یَا ابِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
ى َ ٔي ُّي اهَّللٔ َو َػٔ َِوتُطُ َو َص ٔذظ ٔخٔزَاى َ ُت َ
اب أَ ََل َت ِزضَي أَ ٌِ َتَ ُٜ
َةُ َو َل ُض ِه ُّ
وٌ َل َيا ِاْ ٔ َ

دمحم نب اشبر ،رمعف نب ویسن ،رکعہم نب امعر ،امسک یفنح اوبزلیم ،دبعاہلل نب ابعس، ،ہفیل دفؾ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہںیمآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس ایگآپاکیوبرےیئرپےھٹیبوہےئےھتںیمیھبھٹیبایگآپرصػاکی
ہہتدنبابدنےھےھتدفرساوکیئڑپکاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدبؿرپہناھتافروبرہیاکاشنؿآپیکرمکہپڑپاوہااھتافرںیمےن
داھکی وت اکی یھٹم رھب وج اشدی اکی اصع وہں ےگ افر وببؽےک ےتپ ےھت اکی وکےن ںیم افر کشم وج کٹل ریہ ؟یھ ہیدھکی رک ریمی
آوھکنں ےس ےب ا رایر آوسنلکن آےئ۔ آپ ےن رفامای اے اطخب ےک ےٹیب وت ویکں رفات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن
ںیم ویکں ہن رفؤں۔ ہی وبرای آپ ےک کرارک ولہپ ںیم اشنؿ ڈاےل افر آپ اک زخاہن لک اس دقر اس ںیم وکیئ زیچ ںیم ںیہن داتھکی
وساےئاسےکوجںیمدھکیراہوہںافررسکیافررصیقوکدےئھکیےسیکویمفںافررہنفںںیمرےتہںیہاحالہکنآپاہللےکیبنافراس
ےکربزگدیہںیہاسرپآپاکہیوتہشاخہنآپےنرفامایاےاطخبےکےٹیبایکوتاسرپرایضںیہنہکمہوکآرخت ےلمافراؿوک
داین،ںیمےناہکویکںںیہن۔
رافی  :دمحمنباشبر،رمعفنبویسن،رکعہمنبامعر،امسکیفنحاوبزلیم،دبعاہللنبابعس،،ہفیلدفؾرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽاکدنینےکےئلرتسبشیکاھت؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 1035

راوی  :محنس بً َریٕ ،اسح ٙبً ابزاہيه بً حبيب ،محنس بً ٓـيل ،محالسً ،امز ،حارث ،حياب ًلی مزتضي رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َر ٕ
یٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َحبٔيبٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ُم َحال ٔ ٕس ًَ ًِ ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ٔ
ک َِ ٛب ٕع
َا ُط َيا ل َِي َل َة أُصِ ٔس َی ِت إ ٔ ََّل َم ِش َ
ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًَل ٔ ٕٓی َٗا َل أُصِسٔ َی ِت ابِ َي ُة َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إیٔ َ َّی ٓ ََنا ک َ َ
اٌ ٔ َ
دمحم نب رطفی ،ااحسؼ نب اربامیہ نببیبح ،دمحم نب لیضف ،اجمدل ،اعرم ،احرث،انحب یلعرمیضت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصزبحادی(دیسہافب ہریض اہللاعتٰیلاہنع)ریمےاپسرفاہنیکںیئگافراسراتوکامہرا
وھچبانھچکہناھتوساےئرکبییکاھکؽےک۔
رافی  :دمحمنبرطفی،ا،قحنباربامیہنببیبح،دمحمنبلیضف،اجمدل،اعرم،احرث،انحبیلعرمیضتریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبیکزدنیگےسیکزگری؟۔
ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبیکزدنیگےسیکزگری؟۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1036

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،ابوَکیب ،ابواسامہ ،زائسہ ،اًنع ،ط٘ي ،ٙابومشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ي ًِ ًَ ٙأَبٔی
َکیِبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ َزائ َٔس َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َوأَبُو ُ َ

ل َحًَّي َیحٔي َئ بٔا ِل ُن ِّس َوإ ٔ ٌَّ
اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَأ ِ ُمزُ بٔالؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َي ِي َلل ٔ ُ ٙأَ َح ُسىَا َی َت َحا َم ُ
َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل ک َ َ
يَٛ ٙأَىَّطُ ي ٌَُز ُِّق ب ٔ َي ِٔ ٔشطٔ
ْٔلَ َح ٔسص ِٔه ا ِل َي ِو َو ٔمائ َ َة أَ ِل ٕٕ َٗا َل َط٘ ٔ ْ
دمحم نب دبعاہلل نبریمن ،اوبرکبی ،اوبااسہم ،زادئہ ،اشمع، ،قیق ،اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس مہ وک دصہق اک مکح رکےت وت مہ ںیم ےس وکیئ اجات افر زمدفری رکات اہیں کت ہک اکی دم الات اس وک دصہق د۔ات افرآج
ےک دؿ اس صخش ےک اپس الھک رفہیپ وموجد ےہ ،قیق ےن اہک حنشتاأوبوعسمد اینپ رطػ ااشرہ رکےت ےھت (ینعی ںیم ااسی یہ رکات اھت
افرابریمےاپساکیالھکرفہیپوموجدںیہ۔)
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبی،اوبااسہم،زادئہ،اشمع،،قیق،اوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبیکزدنیگےسیکزگری؟۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1037

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،وٛيٍ ،ابونٌامہ ،خالس بً ًنير رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَل َی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ أَبٔی َن ٌَا َم َة َسنٔ ٌَ ُط ٔم ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ ًُ َنيِر ٕ َٗا َل َخ َلب َ َيا ًُت ِ َب ُة بِ ًُ َُزِ َو َ
ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َٓ َ٘ا َل َل َ٘ ِس َرأَیِ ُتىٔي َساب ٔ ٍَ َس ِب ٌَ ٕة َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما َل َيا ك َ ٌَ ْاو ىَأِکُلُ ُط إ ٔ ََّل َو َر َُّ ٚ
الظ َحز ٔ َحًَّي
ْق َح ِت أَ ِط َسا ُٗ َيا
َٔ

اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوباعنہم،اخدلنبریمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہبتعنبزغفاؿےنمہےنربنمرپہبطخانسایوتاہک
ںیماسوتاںآدیماھت آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت افرامہرےاپسھچک اھکانہناھترصػدرتخےکےتپاھکےتےھت
اہیںکتہکامہرےوسمڑےھینلھچوہےئگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،فعیک،اوباعنہم،اخدلنبریمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبیکزدنیگےسیکزگری؟۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1038

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہُ ،يسر ،طٌبہً ،باض جزیزی ،ابوًثناٌ  ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُُ ِي َس ْر ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ض ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا ًُ ِث َن َ
أَى َّ ُض ِه أَ َػابَ ُض ِه ُجو َْ َوص ُِه َس ِب ٌَ ْة َٗا َل َٓأ َ ًِ َلانٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َس ِب ٍَ َت َن َزا ٕ
ت لٔکُلِّ إ ٔ ِن َشا ٌٕ َت ِن َز ْة
اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،ابعسرجریی،اوبامثعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہولگوھبےکوہےئافر
فہاستآدیمےھتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکاستوجھکرںیدںیرہآدیمےئلیکاکیوجھکر۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دنغر،ہبعش،ابعسرجریی،اوبامثعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبیکزدنیگےسیکزگری؟۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1039

یحٌي بً ًبسالزحنً بً حاكبً ،بساهَّلل بً
یحٌي بً ابی ًنز ًسنی ،سٔياٌ بً ًيييہ ،محنس بً ًنزوٰ ،
راوی  :محنس بً ٰ

حرضت زبير بً ًواو رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ یَ ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی ًُ َن َز ا ِل ٌَ َسن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ یَ ِحٌَي بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ
بِ ًٔ َحاكٔبٕ ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔبِ ًٔ ا ِل ٌَ َّواو ٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َل َّنا ىَزَل َِت ث ُ َّه َلت ُِشأَلًَُّ یَ ِو َمئ ٔ ٕذ ًَ ًِ ال َّيٌ ٔٔيه َٗا َل الزُّبَيِرُ َوأَ ُّی
َنٌ ٕٔيه نُ ِشأ َ ُل ًَ ِيطُ َوإٔى َّ َنا ص َُو اْلِ َ ِس َو َزا ٌٔ ال َّت ِنزُ َوا ِل َنا ُئ َٗا َل أَ َما إٔى َّ ُط َس َيُٜو ٌُ
دمحمنبٰییحینبایبرمعدعین،ایفسؿنبہنییع،دمحمنبرمعفٰ،ییحینبدبعارلنمحنباحبط،دبعاہللنبرضحتزریبنبوعاؾریضاہلل
ے
ل َن ِب
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہبج ہی آتی ارتی ( ُ َّ
ل َ ْي َ ِ
مٍنَعْ ا ّع ِم) (ینعی مت اس دؿ وپےھچ اجؤ ےگ تمعن ےک ابرے ںیم) وت
ُم ل َُن ُْ أاَْ ُ َّ
زریب ےن اہک وکیسن تمعن امہرےاپس ےہ سج ےس وپےھچ اجںیئ ےگ؟ رصػ دف زیچںی ںیہ وجھکر افر اپینآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفامایتمعناکزامہنرقبیےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحینب ایبرمع دعین،ایفسؿ نبہنییع،دمحمنبرمعفٰ،ییحی نبدبعارلنمحنب احبط،دبعاہللنبرضحتزریب نبوعاؾ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبیکزدنیگےسیکزگری؟۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1040

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہً ،بسہ بً سلامیٌ ،ہظاو بً رعوہ ،وہب بً ٛيشاٌ ،حرضت جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ
رع َو َة ًَ ًِ َوص ِٔب بِ ًٔ َِ ٛي َش َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ صٔظَ او ٔبِ ًٔ ُ ِ
اٌ َیُٜو ٌُ
َٗا َل َب ٌَ َث َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ ث َ ََل ُث ٔمائ َ ٕة ى َ ِحنٔ ُ
ل أَ ِز َوا َزىَا ًَل َی رٔ َٗاب ٔ َيا َٓ َٔىٔ َي أَ ِز َوازُىَا َحًَّي ک َ َ
ل ٔ َّرل ُج ٔل ٔم َّيا َت ِن َز ْة َٓ٘ٔي َل َیا أَبَا ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َوأَیِ ًَ َت َ٘ ٍُ ال َّت ِن َز ُة ٔم ًِ ال َّز ُج ٔل َٓ َ٘ا َل َل َ٘ ِس َو َج ِسىَا َٓ ِ٘ َس َصا ح ٔي َن َٓ َ٘ ِسىَاصَا َوأَ َت ِي َيا

ت َٗ ِس َٗ َذ َٓ ُط ا ِلب ِ َ
ْح َٓإٔذَا ى َ ِح ًُ ب ٔ ُحو ٕ
ْش َی ِو ّما
َ ُ
ا ِل َب ِ َ
ْح َٓأک َ ِل َيا ٔم ِي ُط ث َ َناى ٔ َي َة ًَ َ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،فبہ نب شیکؿ ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک رفاہن ایک نیت وس آدویمں وک(اہجد ےئلیک) افر امہرا وتہش امہری رگدونں رپ اھت ریخ امہرا وتہش
متخوہایگاہیںکتہکرہصخشوک مہےسرہرفزاکیوجھکریتلمولوگںےناہکاےاوبدبعاہللالھباکیوجھکرےسآدیماکایکاتنبوہاگ؟
اوہنں ےن اہک بج فہ یھب ہن ریہ وت اوستق مہ وک اس یک دقر ولعمؾ وہیئ۔ آرخ مہ دنمسر ےک انکرے آےئ فاہں مہ ےن داھکی اکی
یلھچمڑپیےہسجوکدرایےنکنیھپدایےہمہاسںیمےسااھٹرہدؿکتاھکےترےہ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،فبہنبشیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعرتریمعترکان؟
ابب  :زدہاکایبؿ
امعرتریمعترکان؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 1041

راوی  :ابوَکیب ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابوسرف ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز

َکیِبٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َّ
رف ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل َم َّز ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
الش َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ نُ ٌَال ٔخُ ُخ ًّؼا َل َيا َٓ َ٘ا َل َما َص َذا َٓ ُ٘ل ُِت ُخ ٌّؽ َل َيا َوهَی ى َ ِح ًُ نُ ِؼل ٔ ُح ُط َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

ک
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما أ ُ َری اْلِ َ ِم َز إ ٔ ََّل أَ ًِ َح َل ٔم ًِ ذَل ٔ َ

اوبرکبی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوبرفس ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے افرپ ےس
زگرےمہاکیوھجڑپناانبرےہےھت۔آپےنرفامایہیایکےہ؟مہےنرعضایکامہرااکمؿرپاانوہایگےہمہاسوکدرتسرکرےہ

ںیہآپےنرفامایںیموتداتھکیوہںومتاسےسدلجآےنفایلےہ۔
رافی  :اوبرکبی،اوباعمفہی،اشمع،اوبرفس،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
امعرتریمعترکان؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 1042

ًيسي بً ًبساَلًلی بً ابی َوہ ،اسح ٙبً ابی كلحہ ،حرضت اىص
راوی ً :باض بً ًثناٌ زمظقی ،وليس بً مشلهٰ ،
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ ًَ ِبسٔ اْلِ َ ًِل َی بِ ًٔ أَبٔی َ َِ َو َة َح َّسثَىٔي
َّاض بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
اب َر ُج ٕل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َل َما
إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ أَبٔی كَ ِل َح َة ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َم َّز َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔ ُ٘ َّب ٕة ًَل َی بَ ٔ
ال ًَل َی َػاح ٔبٔطٔ یَ ِو َو
َص ٔذظ ٔ َٗالُوا ُٗ َّب ْة بَ َياصَا ُٓ ََل ٌْ َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل َما ٕل یَُٜو ٌُ صَ ََ ٜذا َٓ ُض َو َوبَ ْ
ک ٓ ََو َؿ ٌَ َضا ٓ ََن َّز ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َب ٌِ ُس َٓل َِه َی َزصَا ٓ ََشأ َ َل ًَ ِي َضا َٓأ ُ ِخب ٔ َر أَى َّ ُط َو َؿ ٌَ َضا
ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ٓ ََب َل َّ اْلِ َ ِن َؼار َّٔی ذَل ٔ َ

ک َٓ َ٘ا َل َی ِز َح ُنطُ اهَّللُ َیزِ َح ُنطُ اهَّللُ
ل ٔ َنا بَ َل َِ ُط ًَ ِي َ

ابعس نب امثعؿ دیقشم ،فدیل نب ملسمٰ ،یسیع نب دبعاالیلع نب ایب رففہ ،ااحسؼ نب ایب ہحلط ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساکیوگؽاکمؿےکدرفازےرپےسزگرےوجاکیااصنریاکاھتآپےنرفامایہی
ایکےہ؟ولوگںےنرعضایکوگؽہلگنبسجوکالفںصخشےنانبایےہ۔آپےنرفامایوجامؽایسیزیچفںںیمرخچوہفہایقتمےک
دؿ فابؽ وہاگ اس ےک امکل رپ ہی ربخ ایس ااصنری وک یچنہپ اس ےن اس وک رگا دای رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادرھ ےس
زگرے وت اس وگؽ ےلگنب وک ںیہن داھکی اس اک احؽ وپاھچ ولوگں ےن رعض ایک آپ ےن وج رفامای اھت اس یک ربخ بج اکمؿ ےک امکل وک
یچنہپوتاسےناسوکرگادای۔آپےنرفامایاہللاسرپرمحرکےاہللاسرپرمحرکے۔

رافی  :ابعسنبامثعؿدیقشم،فدیلنبملسمٰ،یسیعنبدبعاالیلعنبایبرففہ،ا،قحنبایبہحلط،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
امعرتریمعترکان؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 1043

یحٌي  ،ابونٌيه ،اسح ٙبً سٌيس بً ًنزو بً سٌيس بً ًاؾ ،سٌيس ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :محنس بً ٰ
ًيہ

اؾ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌ َي َح َّسثَ َيا أَبُو نُ ٌَ ِي ٕه َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َسٌٔي ٔس ب ٔ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
َط َویُ ُّٔ ٜيىٔي ٔم ًِ َّ
الظ ِن ٔص َما
ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َل َ٘ ِس َرأَیِ ُتىٔي َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَ َي ِي ُت بَ ِي ّتا یُ ُّٔ ٜيىٔي ٔم ًِ ا ِل َن َ ٔ

أَ ًَاىَىٔي ًَل َِيطٔ َخل ُِ ٙاهَّللٔ َت ٌَای َی

دمحم نب ٰییحی  ،اوبمیعن ،ااحسؼ نب دیعس نب رمعف نب دیعس نب اعص ،دیعس ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن
اےنپآپوکداھکی بجمہ آرضحنتیلصاہللہیلعفآہل فملس ےکاپسرےتہےھت ںیم ےناکیوکیڑھیانبیلوجابرش افردوھپےس
ھجموکاچبیتافراےکسانبےنںیماہللاعتیلیکولخمؼےنریمیدمدںیہنیک؟یھ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،اوبمیعن،ا،قحنبدیعسنبرمعفنبدیعسنباعص،دیعس،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
امعرتریمعترکان؟

جلس  :جلس سوو

حسیث 1044

موسي  ،شیک ،ابی اسح ،ٙحارثہ بً مرضب
راوی  :اسناًيل بً ٰ

رض ٕب َٗا َل أَ َت ِي َيا َخبَّابّا َن ٌُوزُ ُظ َٓ َ٘ا َل َل َ٘ ِس
یک ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ًِ ًَ ٙحارٔث َ َة بِ ًٔ ُم َ ِّ
وسي َح َّسثَ َيا َ ٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ش ْ
ل بِ ًُ ُم َ
كَا َل َس ِ٘ ٔیم َول َِو ََل أَنِّی َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َلَ َت َت َن َّي ِوا ا ِل َن ِو َت َل َت َن َّي ِي ُت ُط َو َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل ٌَ ِب َس َل ُي ِؤ َجزُ فٔی
ئ
اب أَ ِو َٗا َل فٔی ا ِلب ٔ َيا ٔ
َن َٔ َ٘تٔطٔ ک ُ ِّل َضا إ ٔ ََّل فٔی التُّ َر ٔ

اامسلیعنبومٰیس،رشکی ،ایبااحسؼ،احرہثنبرضمب ےسرفاتیےہمہابخبیکایعدتوکےئگاوہنںےنےن اہکریمیامیبری
یبمل وہیئگ افر ارگ ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہن انس وہات آپ رفامےت ےھت ہک ومت یک آرزف تم رکف وت ںیم
ومتیکآرزفرکاتافرآپےنرفامایدنبےوکرہاکیرخچرکےنںیموثاباتلمےہرگمیٹمںیمرخےنچاکایویںرفامایہکامعرتںیم
رخےنچاکوثابںیہناتلم۔
رافی  :اامسلیعنبومٰیس،رشکی،ایبا،قح،احرہثنبرضمب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتلکافرنیقیاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1045

یحٌيً ،بساهَّلل بً وہب ،ابً لہيٌہ ،ابً ہبيرہ ،ابی تنيه جيشيانی حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :رحملہ بً ٰ

يٌ َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ص َُبي ِ َر َة ًَ ًِ أَب ٔی َتنٔ ٕيه ا ِل َح ِيظَ ان ٔ ِّی َٗا َل
رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ًُ لَض ٔ َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
َسنٔ ٌِ ُت ًُ َن َز َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ل َِو أَىَِّ ُٜه َت َوک َّ ِلت ُِه ًَل َی اهَّللٔ َح ََّ ٙت َوکُّلٔطٔ ل ََز َز َِٗ ُٜه ََ ٛنا َی ِزز ُُٚ

َّ
اػا َو َتزُو ُح ب ٔ َلاى ّا
اللي ِ َر َت ِِ ُسو خ َٔن ّ
رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،انب ہعیہل ،انب ریبہہ ،ایب ،میم حنشتاأین رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ارگ مت اسیج اچےئہ فاسی اہلل رپ وتلک رکف وت مت وک اس رطح ےس رفزیدے
ےسیجرپدنفںوکد۔اتےہحبصوکفہوھبےکاےتھٹںیہافراشؾوکٹیپرھبےوہےئآےتںیہ۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،انبہعیہل،انبریبہہ،ایب،میمحنشتاأینرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1046

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،سَلو  ،حبہ اور سواء

ش ِحبٔي َل ًَ ًِ َح َّب َة َو َس َوا ٕئ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ش ِحبٔي َل أَبٔی ُ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َس ََّلو ٔ بِ ًٔ ُ َ
ابِى َِي َخال ٔ ٕس َٗاَلَ َز َخ ِل َيا ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ي ٌَُال ٔ ُخ َط ِيئّا َٓأ َ ًَ َّيا ُظ ًَ َل ِيطٔ َٓ َ٘ا َل َلَ َت ِي َئ َشا ٔم ًِ ال ِّز ِز َٔ ٚما
ْش ث ُ َّه َی ِز ُز ُٗ ُط اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل
َت َضزَّ َز ِت ُر ُؤ ُسَ ُٜنا َٓإ ٔ ٌَّ ِاْل ٔ ِن َش َ
اٌ َتل ٔ ُس ُظ أ ُ ُّم ُط أَ ِح َن َز ل َِي َص ًَل َِيطٔ ٗ ٔ ِ ْ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،السؾ،ہبحافروساءےسرفاتیےہدفونںاخدلےکےٹیبےھتہکمہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاپسےئگآپھچکاکؾرکرےہےھتمہےناساکؾںیمآپیکدمدیکآپےنرفامایمتدفونںرفزییکرکفہنرکانبجکت
اہمترےرسےتلہرںیہ(زدنہروہ)اےئلسہکامںےچبوکرسخیتنجےہاسرپاھکؽںیہنوہیترھپاہللاعتیلاسوکرفزید۔اتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،السؾ،ہبحافروساء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1047

موسي بً ًلی بً رباح ،حرضت
راوی  :اسح ٙبً ميؼور ،ابوطٌيب ػالح بً زریً ٙلار ،سٌيسبً ًبسالزحنً جنهیٰ ،
ًنز بً ًاؾ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر أَى ِ َبأَىَا أَبُو ُط ٌَ ِيبٕ َػال ٔحُ بِ ًُ ز َُریِ ٕ ٙا ِل ٌَ َّل ُ
ار َح َّسث َ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ا ِل ُح َنه ٔ ُّی ًَ ًِ ُم َ

اؾ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ َٗل ِٔب ابِ ًٔ آ َز َو بٔکُلِّ
بِ ًٔ ًُل َ ِّی بِ ًٔ َربَا ٕح ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ا ِل ٌَ ٔ
الظ ٌَ َب ک ُ َّل َضا ل َِه یُ َبا ٔل اهَّللُ بٔأ َ ِّی َواز ٕأَصِ َل َُ ٜط َو َم ًِ َت َوک َّ َل ًَل َی اهَّللٔ ََٔٛا ُظ ال َّتظَ ٌُّ َب
َواز ٕ ُط ٌِ َب ّة ٓ ََن ًِ َّات َب ٍَ َٗ ِلبُ ُط ُّ

ااحسؼ نب وصنمر ،اوببیعش اصحل نب زرقی اطعر ،دیعسنب دبعارلنمح یحمج ،ومٰیس نب یلع نب رابح ،رضحت رمع نب اعص ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدؾ ےک دؽ ںیم تہب یس راںیہ ںیہ رھپ وج صخش اےنپ دؽ وک
بسراوہںںیماگلدےوتاہللاعتیلرپفاہہنرکےاگاسوکیسکراہںیمالہکرکدےافروجصخشاہللاعتیلرپرھبفہسرکےوتبس
راوہںیکرکفاسوکاجیترےہیگ۔
رافی  :ا،قح نب وصنمر ،اوببیعش اصحل نب زرقی اطعر ،دیعسنب دبعارلنمح یحمج ،ومٰیس نب یلع نب رابح ،رضحت رمع نب اعص
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1048

راوی  :محنس بً َریٕ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َر ٕ
اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َ ٔ
یٕ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ََل یَ ُنو َتًَّ أَ َح ْس ٔم ِيِ ُٜه إ ٔ ََّل َوص َُو یُ ِح ٔش ًُ َّ
الوًَّ بٔاهَّللٔ

دمحم نب رطفی ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن انس آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسآپرفامےتےھتمتںیمےسوکیئہنرمےرگماساحؽںیمہکفہاہللاعتیلےسکینامگؿراتھکوہ۔
رافی  :دمحمنبرطفی،اوباعمفہی،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1049

راوی  :محنس بً ػباح ،سٔياٌ بً ًيييہ ،ابً ًحَلٌ ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِبلُ ُّ بٔطٔ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّاحٔ أى ِ َبأىَا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ ًُ َي ِي َي َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ اْلِ ِ َ

ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ ا ِل َ٘و ٔ ُّی َخي ِ ْر َوأَ َح ُّب إیٔ َی اهَّللٔ ٔم ًِ ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ َّ
الـٌ ٔ
ارح ِؾ ًَل َی َما یَ ِي َٔ ٌُ َ
ٔيٕ َوفٔی ک ُ ٕ ٓل َخي ِ ْر ِ ٔ
ک َو ََل َت ٌِحٔز ِ
الل ِو َت ِٔ َت ُح ًَن َل َّ
الل ِو َٓإ ٔ ٌَّ َّ
ک أَ ِم ْز َٓ ُ٘ ِل َٗ َس ُر اهَّللٔ َو َما َطا َئ ٓ ٌََ َل َوإٔیَّا َک َو َّ
الظ ِي َلا ٌٔ
َٓإ ٔ ٌِ َُل ََب َ
َ
دمحم نب ابصح ،ایفسؿ نب ہنییع ،انب الجعؿ ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامایوقی املسمؿاہللاعتیلوکزایدہ دنسپےہ انوتاںاملسمؿ ےس رہالھبیئ ںیموترحصرک رھپارگوتولغمبوہاجےئ وت
ہہک اہلل اعتیل یک دقتری ےہ افر وج اس ےن اچاہ فہ ایک افر رہزگ ارگ رگم تم رک ارگ ناطیؿ اک درفازہ وھکاتل ےہ بج اس وطر ےس وہ ہک

دقتریرپےباامتعدیےلکنافرااسنؿوکہیدیقعہوہہکہیامہرےالفںاکؾرکےنےسہیآتفآیئ۔
رافی  :دمحمنبابصح،ایفسؿنبہنییع،انبالجعؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1050

راوی ً :بسالزحنً بً ًبسالوہابً ،بساهَّلل بً ىنير ،ابزاہيه بً ٓـل ،سٌيس م٘بری ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ا ِلٔ َِـ ٔل ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ا ِل َن ِ٘ب ُر ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َو َّص ٔ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِلکَل ٔ َن ُة ا ِلحَٔ ِٜن ُة َؿ َّال ُة ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ َح ِي ُث َنا َو َج َس َصا َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا
دبعارلنمح نب دبعاولاہب ،دبعاہلل نب ریمن ،اربامیہ نب لضف ،دیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایتمکحاکہملکوگایاملسمؿیکمگدشہزیچےہاہجںاسوکاپےئفہااکسزایدہادقارےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاولاہب،دبعاہللنبریمن،اربامیہنبلضف،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1051

ًيسيً ،بساهَّلل بً سٌيسبً ابی ہيس ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی ً :باض بً ًبسالٌويه ًيبری ،ػٔواٌ بً ٰ
ًيہ

َّاض بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل ٌَو ٔٔيه ا ِل ٌَ ِيبَر ُّٔی َح َّسثَ َيا َػٔ َِوا ٌُ بِ ًُ ً َٔيسي ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ أَبٔی ص ٔ ِي ٕس ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
ض ِّ
الؼ َّح ُة
َسنٔ ٌِ ُت ابِ ًَ ًَبَّا ٕ
وٌ ٓ ٔيض ٔ َنا َٛثٔي ْر ٔم ًِ ال َّيا ٔ
ض َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ن ٌِٔ َن َتا ٌٔ َم ِِبُ ْ
رفاْ ُ
َوا ِل َ َ
ابعس نب دبعامیظعل ربنعی ،وفصاؿ نب ٰیسیع ،دبعاہلل نب دیعسنب ایب دنہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای دف ںیتمعن اسی ںیہہک تہب ےسولگ اؿ ںیم انرکشی رک رےہ ںیہ۔ اکی وت دنتریتس افر
دفرسےرفاتغ(ےبرکفی)۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،وفصاؿنبٰیسیع،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1052

راوی  :محنس بً زیازٓ ،ـيل بً سلامیًٌ ،بساهَّلل بً ًثناٌ بً خثيهً ،ثناٌ بً جبير ،حرضت ابوایوب

اٌ بِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه َح َّسثَىٔي ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ُج َبي ِر ٕ َم ِوی َی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ زٔیَاز ٕ َح َّسثَ َيا ا ِل ُٔ َـ ِي ُ
ل بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ ِث َن َ

وب َٗا َل َجا َئ َر ُج ْل إیٔ َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ًَ ِّل ِنىٔي َوأَ ِو ٔجز ِ َٗا َل إٔذَا ٗ ُِن َت فٔی
وب ًَ ًِ أَبٔی أَ ُّی َ
أَبٔی أَ ُّی َ
ض
َػ ََلت ٔ َ
ک ٓ ََؼلِّ َػ ََل َة ُم َو ِّز َٕ َو ََل َتک َ َّل ِه بٔک َ ََلو ٕ َت ٌِ َت ٔذ ُر ٔم ِي ُط َوأَ ِجنٔ ٍِ ا ِل َيأ ِ َض ًَ َّنا فٔی أَیِسٔی ال َّيا ٔ
دمحم نب زاید ،لیضف نب امیلسؿ ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،امثعؿ نب ریبج ،رضحت اوباویب ےس رفاتی ےہ اکی صخش آرضحنت

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ ابت رفامےیئ نکیل رصتخم۔ آپ ےن
رفامای بج وت امنز ںیم ڑھکا وہ وت ایسی ڑپھ وگای وت اب اس داین ےس رتصخ وہےن فاال ےہ افر ایسی ابت ہنم ےس تم اکنؽ سج ےس
آدنئہذعررکانڑپےافروجھچکولوگںےکاپسےہاسےسامویسوہاج۔
رافی  :دمحمنبزاید،لیضفنبامیلسؿ،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،امثعؿنبریبج،رضحتاوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتلکافرنیقیاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1053

موسي  ،حناز بً سلنہً ،لی بً زیس ،اوض بً خالس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،حشً بً ٰ
ًيہ

ض بِ ًٔ َخال ٔ ٕس ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وسي ًَ ًِ َح َّناز ٔبِ ًٔ َسل ََن َة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ أَ ِو ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ُم َ
ل َّال ٔذی َی ِحل ٔ ُص َي ِش َن ٍُ ا ِل ٔحَ ِٜن َة ث ُ َّه ََل یُ َح ِّس ُث ًَ ًِ َػاح ٔبٔطٔ إ ٔ ََّل بٔ َ ِّ
ْش
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َث ُ
ک َٗا َل اذِصَ ِب َٓد ُِذ بٔأُذُ ٌٔ َخي ِر ٔ َصا ٓ ََذصَ َب َٓأ َ َخ َذ
َما َي ِش َن ٍُ ََ ٛن َث ٔل َر ُج ٕل أَتَی َراً ٔ ّيا َٓ َ٘ا َل یَا َراعٔی أَ ِجز ٔ ِرنٔی َطا ّة ٔم ًِ َُ َينٔ َ
َک ى َ ِح َو ُظ َو َٗا َل
بٔأُذُ ٌٔ کَل ِٔب ا ِل َِ َي ٔه َٗا َل أَبُو ا ِل َح َش ًٔ بِ ًُ َسل ََن َة َح َّسث َ َيا ُظ إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسث َ َيا ُمو َسي َح َّسثَ َيا َح َّنا ْز ٓ ََذ َ َ
ٓ ٔيطٔ بٔأُذُ ٌٔ َخي ِر ٔ َصا َطا ّة
اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومٰیس،امحدنبہملس،یلعنبزدی،افسنباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخش ھٹیبرکتمکحیکابتےنسرھپولوگںےسفیہابتایبؿرکےوجاسےن
م
ربی ابت  ین ےہ اےنپ اس؟یھ ےس وت اس یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج اکی صخش رچفا ےہ ےک اپس آای افر اس ےس اہک اے رچفا ےہ حھ وک
اکیرکبیذحبرکےنےکےئلدے۔فہوبالاجافرہلگںیمےس(وجیھبرکبیےھجت)ایھچولعمؾوہاساکاکؿڑکپرکےلاج۔رھپفہایگ

افرےتکاکاکؿڑکپرکےلالچ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،نسحنبومٰیس،امحدنبہملس،یلعنبزدی،افسنباخدل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتا عاکایبؿافر ربےکوھچڑد ےناکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
وتا عاکایبؿافر ربےکوھچڑد ےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1054

راوی  :سویس بً سٌيسً ،لی بً مشہزً ،لی بً مينوٌ رقی ،سٌيس بً مشلنہ ،اًنع ،ابزاہيهً ،ل٘نہ ،حرضت ًبساهَّلل بً
مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕح و َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِي ُنو ٌٕ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِشل ََن َة َجنٔي ٌّا ًَ ًِ
اٌ فٔی
اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ إ ٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َی ِس ُخ ُ
ل ا ِل َح َّي َة َم ًِ ک َ َ

َ َز ٕل ٔم ًِ إ ٔ َینا ٌٕ
َ َز ٕل ٔم ًِ ٔٛبِر ٕ َو ََل یَ ِس ُخ ُ
ل ال َّي َار َم ًِ ک َ َ
اٌ فٔی َٗلِبٔطٔ ٔم ِث َ٘ا ُل َح َّب ٕة ٔم ًِ َ ِ
َٗلِبٔطٔ ٔم ِث َ٘ا ُل َح َّب ٕة ٔم ًِ َ ِ

وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،یلعنبومیمؿریق،دیعسنبہملسم،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایفہ صخش تنج ںیم ہن اجےئ اگ سج ےکدؽ ںیم رایئ ےک داےن ےک ربارب
رغفروہافرفہصخشدفزخںیمہناجےئاگسجےکدؽںیمرایئےکداےنےکربارباامیؿوہ۔
رافی  :وسدینبدیعس،یلعنبرہسم،یلعنبومیمؿریق،دیعسنبہملسم،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتا عاکایبؿافر ربےکوھچڑد ےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1055

راوی  :ہياز بً رسی ،ابواَلحوؾً ،لاء بً سائب ،اَغ ابی مشله  ،ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ اْلِ َ َ ِّ
َغ أَبٔی ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
ؾ ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل اهَّللُ ُس ِب َحاى َ ُط ا ِل ٜٔبِرٔیَا ُئ رٔ َزائٔی َوا ِل ٌَوَ َن ُة إ ٔ َزارٔی َم ًِ ى َ َاز ًَىٔي َواح ّٔسا ٔم ِي ُض َنا أَ ِل َ٘ ِي ُتطُ فٔی

َج َض َّي َه

انہد نب رسی،اوباالوحص ،اطعء نباسبئ ،ارغ ایب ملسم  ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اہلل احبسہن فاعتیل رفامات ےہ ةکت ریمی اچدر ےہ افر سبایئ ریما ازار رھپ وج وکیئ اؿ دفونں ںیم ےس یسک ےئلیک ھجم ےس
ڑگھجےںیماسوکمنہںیمڈاولںاگ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،اطعءنباسبئ،ارغایبملسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتا عاکایبؿافر ربےکوھچڑد ےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1056

راوی ً :بساهَّلل بً سٌيس ،ہاروٌ بً اسحً ،ٙبسالزحنً محاربیً ،لاء بً سائب ،سٌيسبً جبيریً ،حرضت ابً ًباض
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ َسٌٔيسٔ
ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو َص ُ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل اهَّللُ ُس ِب َحاىَطُ ا ِل ٜٔبِرٔیَا ُئ رٔ َزائٔی َوا ِل ٌَوَ َن ُة
بِ ًٔ ُج َبي ِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
إ ٔ َزارٔی ٓ ََن ًِ ى َ َاز ًَىٔي َواح ّٔسا ٔم ِي ُض َنا أَ ِل َ٘ ِي ُتطُ فٔی ال َّيارٔ

دبعاہللنبدیعس،اہرفؿنبااحسؼ،دبعارلنمحاحمریب،اطعء نباسبئ،دیعسنبریبجنی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےس
یھبایسییہرفاتیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،اہرفؿنبا،قح،دبعارلنمحاحمریب،اطعء نباسبئ،دیعسنب ریبجنی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتا ع اکایبؿافر ربےکوھچڑد ےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1057

یحٌي  ،ابً وہبً ،نزو بً حارث ،ابی ہيثه ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :رحملہ بً ٰ

رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث أَ ٌَّ َز َّرا ّجا َح َّسثَ ُط ًَ ًِ أَبٔی ا ِل َض ِي َث ٔه ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َ ِ
اؿ ٍُ ِهَّلِل ُس ِب َحاى َ ُط َز َر َج ّة َی ِز َٓ ٌُ ُط اهَّللُ بٔطٔ َز َر َج ّة َو َم ًِ َی َت َٜبَّرُ ًَل َی اهَّللٔ َز َر َج ّة
َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َی َت َو َ
َي َـ ٌُ ُط اهَّللُ بٔطٔ َز َر َج ّة َحًَّي یَ ِح ٌَ َل ُط فٔی أَ ِس َٔ ٔل َّ
الشآٔلٔي َن
رحہلمنبٰییحی،انبفبہ،رمعفنباحرث،ایبمثیہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی ےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوجصخشاہللزعفلجیکراضدنمیےکفاےطساکیدرہجاکوتا عرکےوتاہللاعتیلاساکاکیدرہجدنلبرکےاگافر
لال َُّاأف ِلن َن(بس ےس
وجوکیئاہللاعتیلےکاسےنم اکیدرہجةکت رکے وتاہللاعتیلاساکاکی درہجاٹھگدے اگاہیںکتہک َأ ْضفَ َِ

الچندرہج)ںیماوکسرےھکاگ۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،انبفبہ،رمعفنباحرث،ایبمثیہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتا عاکایبؿافر ربےکوھچڑد ےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1058

راوی  :نرص بً ًلیً ،بسالؼنس ،سله بً ٗتيبہ ،طٌبہً ،لی بً زیس ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الؼَّ َن ٔس َو َس ِل ُه بِ ًُ ُٗت َ ِي َب َة َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
إ ٔ ٌِ کَاى َ ِت اْلِ َ َم ُة ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِل َنسٔی َي ٔة َل َتأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َي ٔس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََنا َی ِيز ٔ َُ َی َس ُظ ٔم ًِ َی ٔسصَا َحًَّي َت ِذ َص َب بٔطٔ
َح ِي ُث َطائ َ ِت ٔم ًِ ا ِل َنسٔی َي ٔة فٔی َحا َجت َٔضا
رصن نب یلع ،دبعادمصل ،ملس نب  ،ہبی ،ہبعش ،یلع نب زدی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمہن یک اکی
ولڈنیآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس اکاہھتڑکپیت رھپآپاانپاہ ھتاس ےکاہھت ںیم ےسہناکنےتلاہیں کتفہآپ وکےلاجیت
اہجںاچیتہاےنپاکؾےکےئل۔
رافی  :رصننبیلع،دبعادمصل،ملسنب ،ہبی،ہبعش،یلعنبزدی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتا عاکایبؿافر ربےکوھچڑد ےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1059

راوی ً :نزو بً رآٍ ،جزیز ،مشله اًور ،اىص بً مالک

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسث َ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ ُم ِشل ٔ ٕه اْلِ َ ًِ َورٔ ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل ک َ َ
يب َز ًِ َو َة ا ِل َن ِنلُو ٔک َویَ ِز َُ ٛب ا ِل ٔح َن َار َوک َ َ
َي ٌُوزُ ا ِل َنز ٔ َیف َويُظَ ِّي ٍُ ا ِلح ٔ َي َاز َة َویُحٔ ُ
ْقیِوَ َة َوال َّيـٔير ٔ ًَل َی ح َٔنا ٕر َویَ ِو َو َخ ِيبَرَ
اٌ یَ ِو َو ُ َ

اٖ ٔم ًِ ل ٔ ٕ
ًَل َی ح َٔنا ٕر َم ِد ُلوو ٕب ٔ َز َس ًٕ ٔم ًِ ل ٔ ٕ
يٕ
يٕ َو َت ِح َت ُط إٔک َ ْ

رمعف نب راعف ،رجری ،ملسم اوعر ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس امیبر یک ایعدت رکےت ہچنزے
شیکھت اجےت الغؾ ارگ دوعت د۔ات وت یھب وبقؽ رکےت دگےھ وسار وہےت افر سج دؿ ینب رق ہظ افر ینب  ریض اک فاہعق وہا اس دؿ آپ
اکیدگےھرپوسارےھتاسیکریسرخامیکاھچؽیک؟یھآپےکےچیناکیزنیاھترخاماکوپتساکوجدگےھرپراھکاھتہیبساومر
آپیکوتا عافرااسکنریرپدالتلرکےتںیہ۔
رافی  :رمعفنبراعف،رجری،ملسماوعر،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتا عاکایبؿافر ربےکوھچڑد ےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1060

راوی  :احنس بً سٌيسً ،لی بً حشين بً واٗس ،مَطٗ ،تازہ ،مَطٖ ،حرضت ابً ًباض بً حنار رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َط ٕ
اق بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُح َشي ِ ٔن بِ ًٔ َواٗ ٔ ٕس َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ َم ََطٕ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ُم َ ِّ
ٖ ًَ ًِ ً َٔي ٔ
َّ
ُِخ أَ َح ْس ًَل َی أَ َح ٕس
ح َٔنا ٕر ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َخ َل َب ُض ِه َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل أَ ِووَی إیٔ َ َّی أَ ٌِ َت َو َ
اؿ ٌُوا َحًي ََل َئ َ َ
ادمحنبدیعس،یلع نبنیسح نبفادق،رطم،اتقدہ،رطمػ ،رضحتانبابعس نبامحر ریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہآرضحنت

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںوکہبطخانسایوترفامایےبکشاہللاعتیلےنھجموکفیح یجیھہکوتا عرکفاہیںکتہکوکیئاملسمؿ
دفرسےرپرخفہنرکے۔
رافی  :ادمحنبدیعس،یلعنبنیسحنبفادق،رطم،اتقدہ،رطمػ،رضحتانبابعسنبامحرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشؾاکایبؿ
ابب  :زدہاکایبؿ
رشؾاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1061

راوی  :محنس بً بظار ،یحٌ ٰي بً سٌيسً ،بسالزحنً بً مہسی ،طٌبہٗ ،تازہً ،بساهَّلل بً ابی ًتبہ ،ابوسٌيس خسری

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ َم ِضس ٓ ٕ
ٔی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ

اٌ َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َط َّس َح َي ّ
ائ ٔم ًِ
بِ ًٔ أَبٔی ًُت ِ َب َة َم ِویّی ْٔلَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل ک َ َ
ک فٔی َو ِجضٔطٔ
اٌ إٔذَا َ ٔ
َک َظ َط ِيئّا ُرئ َٔی ذَل ٔ َ
ًَ ِذ َرا َئ فٔی خ ِٔسرٔ َصا َوک َ َ
دمحم نب اشبرٰ ،ییحی نب دیعس  ،دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ،اتقدہ ،دبعاہلل نب ایب ہبتع ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک ونکاری ڑلیک ےس یھب زایدہ رشؾ ؟یھ وج رپدے ںیم ریتہ ےہ افر آپ بج یسک زیچ وک ربا اجےتن وت آپ ےک
کرارکہرہےںیمااکسارثولعمؾوہات۔
رافی  :دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبدہمی،ہبعش،اتقدہ،دبعاہللنبایبہبتع،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشؾاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1062

یحٌي  ،زہزی ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
ًيسي بً یوىص ،مٌاویہ بً ٰ
راوی  :اسناًيل بً ًبساهَّلل رقیٰ ،

ل بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ َی ِحٌَي ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ لٔکُلِّ ز ٔ ٕ
یً ُخلُ ّ٘ا َو ُخ ُل ُِ ٙاْل ٔ ِس ََلو ٔا ِل َح َيا ُئ
اامسلیعنبدبعاہللریقٰ،یسیعنبویسن،اعمفہینبٰییحی،زرہی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایرہدنیفاولںںیماکیتلصخوہیتےہافراالسؾیکتلصخایحےہ۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہللریقٰ،یسیعنبویسن،اعمفہینبٰییحی،زرہی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشؾاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1063

راوی ً :بساهَّلل بً سٌيس ،سٌيس بً محنس ورا ،ٚػالح بً حياٌ ،محنسبً ٌٛب ْقیط ،ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْقه ِّٔي ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل َو َّر ُاَ ٚح َّسثَ َيا َػال ٔحُ بِ ًُ َح َّش َ
اٌ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ ا ِل ُ َ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ لٔکُلِّ ز ٔ ٕ
یً ُخلُ ّ٘ا َوإ ٔ ٌَّ ُخلُ َِ ٙاْل ٔ ِس ََلو ٔا ِل َح َيا ُئ
ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
دبع اہلل نب دیعس ،دیعس نب دمحم فراؼ ،اصحل نب ایحؿ ،دمحمنب بعک رقیط ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب اےسی یہ رفاتی

ےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،دیعسنبدمحمفراؼ،اصحلنبایحؿ،دمحمنببعکرقیط،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشؾاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1064

راوی ً :نزو بً رآٍ ،جزیز ،ميؼور ،ربعی بً رحاغً٘ ،بہ بً ًنز ،ابومشٌوز انؼاری اور ً٘بہ بً ًنزو

غ ًَ ًِ ًُ ِ٘ َب َة بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو أَب ٔی َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
رحا ٕ
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٍٕٔ َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ رٔبِع ٔ ِّی بِ ًٔ ٔ َ

َاػ َي ٍِ َما ٔطئ َِت
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ٔم َّنا أَ ِز َر َک ال َّي ُ
اض ٔم ًِ َ َِکو ٔال ُّيبُ َّوة ٔاْلِ ُوی َی إٔذَا ل َِه َت ِش َت ِه ٔی ٓ ِ

رمعفنبراعف،رجری،وصنمر،ریعبنبرحاش،ہبقعنبرمع،اوبوعسمدااصنریافرہبقعنبرمعفےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایولوگںےکاپسوجاےلگربمغیپفںےکالکؾںیمےسرہایگےہفہہیےہبجوترشؾہنرکےوتوجیجاچےہفہرک۔
رافی  :رمعفنبراعف،رجری،وصنمر،ریعبنبرحاش،ہبقعنبرمع،اوبوعسمدااصنریافرہبقعنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشؾاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1065

موسي  ،ہظيه ،ميؼور ،حشً  ،حرضت ابوبرک ػسی ٙرضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :اسناًيل بً ٰ

َ
رک َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ ُم َ
وسي َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أبٔی بَ ِ َ

ئ َوا ِل َحَٔا ُئ فٔی ال َّيارٔ
َو َس َّل َه ا ِل َح َيا ُئ ٔم ًِ ِاْل ٔ َینا ٌٔ َو ِاْل ٔ َینا ٌُ فٔی ا ِل َح َّيةٔ َوا ِل َب َذا ُئ ٔم ًِ ا ِل َحَٔا ٔ

اامسلیع نب ومٰیس  ،میشہ ،وصنمر ،نسح  ،رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایایحاامیؿںیمدالخےہافرشحفوگیئافجےہافرافجدفزخںیماجےئیگ۔
رافی  :اامسلیعنبومٰیس،میشہ،وصنمر،نسح،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشؾاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1066

راوی  :حشً بً ًلی خَللً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ثابت ،اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی ا ِل َد ََّل ُل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ

اٌ ا ِل َح َيا ُئ فٔی َط ِي ٕئ َٗ ُّم إ ٔ ََّل َزاىَطُ
اٌ ا ِل ُٔ ِح ُع فٔی َط ِي ٕئ َٗ ُّم إ ٔ ََّل َطاى َ ُط َو ََل ک َ َ
َو َس َّل َه َٗا َل َما ک َ َ

نسح نب یلع الخؽ ،دبعارلزا ؼ ،رمعم ،اثتب ،اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
سجزیچںیمشحفوہفہاوکس بیعداررکدےاگوتااسنؿرضفرشحفےسبیعداروہاجےئاگافرایحسجزیچںیمآاجےئفہاوکسدمعہ
رکدےیگ۔
رافی  :نسحنبیلعالخؽ،دبعارلزا ؼ،رمعم،اثتب،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملحافرربدابریاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
ملحافرربدابریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1067

یحٌيً ،بساهَّلل بً وہب ،سٌيس بً ابی ایوب ،ابومزحوو ،سہل بً مٌاذ بً اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :رحملہ بً ٰ

وب ًَ ًِ أَبٔی َم ِزحُوو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ
رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ َح َّسثَىٔي َسٌٔي ُس بِ ًُ أَبٔی أَ ُّی َ
َح َّسثَ َيا َ ِ
ض
أَى َ ٕص ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ َٛوَ َه ُ َِيوّ ا َوص َُو َٗاز ٔ ْر ًَل َی أَ ٌِ یُ ِئ َٔذ ُظ َز ًَا ُظ اهَّللُ ًَل َی ُر ُؤ ٔ

ا ِل َد ََلئ ٔٔ ٙیَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ َحًَّي یُ َدي ِّ َر ُظ فٔی أَ ِّی ا ِل ُحورٔ َطا َئ

رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،دیعس نب ایب اویب ،اوبرموحؾ ،لہس نب اعمذ نب اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشاانپہ ہرفکےلافرفہاطتقراتھکوہاسوکاامعتسؽرکےنیکوتاہللاعتیلاسوک
ایقتمےک دؿولوگںےکاسےنمالبےئاگافراسوکا رایردےاگسجوحروکاچےہفہدنسپرکےل۔
رافی  :رحہلمنبٰییحی،دبعاہللنبفبہ،دیعسنبایباویب،اوبرموحؾ،لہسنباعمذنباسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ملحافرربدابریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1068

راوی  :ابوَکیب محنسبً ًَلء ہنسانی ،یوىص بً بٜير ،خالس بً زیيار طيبانیً ،نارہ ًبسی ،ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل

تٌا ٰیی ًيہ

ئ ا ِل َض ِن َسانٔی َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ب ُ َٜي ِر ٕ َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ زٔی َيا ٕر َّ
الظ ِي َبان ٔ ُّی ًَ ًِ ًُ َن َار َة
َکیِبٕ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
ُّ

وسا ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػل َّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل أَ َت ِتِ ُٜه ُو ُٓو ُز ًَ ِب ٔس
ا ِل ٌَ ِبس ِّٔی َح َّسث َ َيا أَبُو َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ُّٔی َٗا َل َُّ ٛيا ُجلُ ّ
رص ُّی
ک إٔذِ َجاؤُا َٓ َيزَلُوا َٓأ َ َت ِوا َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوبَق ٔ َی اْلِ َ َط ُّخ ا ِل ٌَ َ ٔ
ا ِل َ٘ ِي ٔص َو َما یَ َزی أَ َح ْس ٓ ٔي َيا ى َ ِح ًُ ََ ٛذل ٔ َ
َٓ َحا َئ َب ٌِ ُس َٓ َيزَ َل َم ِيز َّٔل َٓأَىَا َر َراح ٔ َل َتطُ َو َو َؿ ٍَ ث َٔيابَطُ َجاى ٔ ّبا ث ُ َّه َجا َئ إیٔ َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َل ُط
ٔيک َل َد ِؼ َل َتي ِ ٔن یُحٔ ُّب ُض َنا اهَّللُ ا ِل ٔحل َِه َوال ُّت َؤ َز َة َٗا َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ َط ِي ْئ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا أَ َط ُّخ إ ٔ ٌَّ ٓ َ
ُجبٔل ُِت ًَل َِيطٔ أَ ِو َط ِي ْئ َح َس َث یٔی َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بَ ِل َط ِي ْئ ُجبٔل َِت ًَل َِيطٔ

اوبرکبی دمحمنبالعءہاین ،ویسننبریکب،اخدل نبدانیر ابیشین،امعرہدبعی،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہمہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھٹیبوہےئےھتاےنتںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدبعاسیقلےکاقدصآؿ
ےچنہپ افر وکیئ اس فتق دالھکیئ ںیہن د۔ات اھت ریخ مہ ایس احؽ ںیم ےھت ہک اےنت ںیم دبعاسیقل ےک اقدص آؿ ےچنہپ افر ارتے افر
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئنکیلاؿںیماکیصخشاھتاجشرصعی(رساٹھپوہا)۔اسصخشاکانؾ،رذرنباعذئ
اھت فہ بس ےک دعب آای افر اکی اقمؾ ںیم ارتا افر اینپ افینٹن وک اھٹبای افر اےنپ ڑپکے اکی رطػ رےھک رھپ آرضحنت ےک اپس آای
سبے ا نانیؿ افر وہستل ےس۔ آرضحنت ےن رفامای اے اجش ھجت ںیم دفںیتلصخ ںیہ نج وک اہلل اعتیل دفتس راتھک ےہ اکی وت ملح
دفرسےوتدة(ینعیفاقرافرنیکمتوہستل)اجشےنرعضایکایروسؽاہلل!ہیںیتفصھجمںیمیقلخںیہایک یدیپاوہیئںیہ؟آپےن
رفامایںیہنیقلخںیہ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنبالعءہاین،ویسننبریکب،اخدلنبدانیرابیشین،امعرہدبعی،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ملحافرربدابریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1069

راوی  :ابواسح ٙہزویً ،باض بً ٓـل انؼاریْ ،قة بً خالس ،ابوجنہزہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ض
َّاض بِ ًُ ا ِلٔ َِـ ٔل اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َيا ُ َّْقةُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو َج ِن َز َة ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َض َزو ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
ٔيک َخ ِؼ َل َتي ِ ٔن یُحٔ ُّب ُض َنا اهَّللُ ا ِل ٔحل َِه َوا ِل َح َيا َئ
أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل ٔ ِ ََل َط ِّخ ا ِل ٌَ َ ٔ
رص ِّی إ ٔ ٌَّ ٓ َ
اوب ااحسؼ رہفی ،ابع س نب لضف ااصنری ،رقۃ نب اخدل ،اوبرہمجہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناجشرصعیےسرفامایھجتںیمدفںیتلصخںیہنجوکاہللاعتیلدفتسراتھکےہملحافرایح۔
رافی  :اوبا،قحرہفی،ابعسنبلضفااصنری،رقۃنباخدل،اوبرہمجہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ملحافرربدابریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1070

راوی  :زیس بً احزو ،بْش بً ًنز ،حناز بً سلنہ ،یوىص بً ًبيس ،حشً ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش بِ ًُ ًُ َن َز َح َّسثَ َيا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ یُوى َُص بِ ًٔ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل
َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ أَ ِخزَ َو َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ ُج ِز ًَ ٕة أَ ًِوَ ُه أَ ِج ّزا ً ٔ ِي َس اهَّللٔ ٔم ًِ ُج ِز ًَ ٔة ُ َِي ٕى َٛوَ َن َضا ًَ ِب ْس ابِتٔ َِا َئ َو ِجطٔ اهَّللٔ
زدینبازحؾ،رشبنبرمع،امحدنبہملس،ویسننبدیبع،نسحانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایوکیئوھگٹنےنیپاکوثاباہللاعتیلےکاپسا انںیہنےہانتجہ ہاکوھگٹنےنیپاکاہللیکراضدنمیےکےئل۔
رافی  :زدینبازحؾ،رشبنبرمع،امحدنبہملس،ویسننبدیبع،نسحانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع

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

مغافررفےناکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
مغافررفےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1071

موسي ارسائيل ،ابزاہيه بً مہاجز ،محاہس ،مورً ٚحلی ،ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بيساهَّلل بً ٰ
ًيہ

َ
ل ًَ ًِ إٔبِ َزاص ٔي َه بِ ًٔ ُم َضا ٔجز ٕ ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ُم َو ِّر ٕٚ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رسائ ٔي ُ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة أَى ِ َبأَىَا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم َ
وسي أَى ِ َبأىَا إ ٔ ِ َ

وٌ إ ٔ ٌَّ َّ
الش َنا َئ
ا ِل ٌٔ ِحل ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إنِّٔی أَ َری َما َلَ َت َز ِو ٌَ َوأَ ِس َن ٍُ َما ََل َت ِش َن ٌُ َ
وٌ َما أَ ًِ َل ُه
َک َوا ٔؿ ٍْ َج ِب َض َت ُط َسا ٔج ّسا ِهَّلِل َواهَّللٔ ل َِو َت ٌِل َُن َ
أَكَّ ِت َو َح َّ ٙل ََضا أَ ٌِ َتئ ٔ َّم َما ٓ َٔيضا َم ِو ٔؿ ٍُ أَ ِربَ ٍٔ أَ َػاب ٔ ٍَ إ ٔ ََّل َو َمل ْ

الؼ ٌُ َسا ٔ
رف َطا ٔ
وٌ إیٔ َی اهَّللٔ َواهَّللٔ
ل ََـ ٔحِٜت ُِه َٗل ٔ ّيَل َول ََب َِ ٜيت ُِه َٛثٔي ّرا َو َما َتل ََّذذِتُ ِه بٔال ِّي َشا ٔ
ت َت ِحأ َ ُر َ
ت َول َ َ
َُخ ِجت ُِه إیٔ َی ُّ
ئ ًَل َی ا ِل ُ ُ

ل ََوز ٔ ِز ُت أَنِّی ُِ ٛي ُت َط َح َز ّة ُت ٌِ َـ ُس

اوبرکب نب ایب ہبیش ،دیبع اہلل نب ومٰیس ارسالیئ ،اربامیہ نب اہمرج ،اجمدہ ،ومرؼ یلجع ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمفہابںیتداتھکیوہںنجوکمتںیہندےتھکیافراتنسوہںنجوکمتںیہنےتنسآامسؿرچرچ
رکراہےہافرویکرکنرچرچہنرکےاگاسںیماچراویلگنںیکہگجیھبابیقںیہنےہاہجںاکیرفہتشاینپاشیپینرےھکوہےئاہللاعتیل
وک دجسہ ہن رک راہ وہ مسق دخا یک ارگ مت فہ اجےتن وج ںیم اجاتن وہں وت مت وھتڑا ےتسنہ افر زایدہ رفےت افر مت وک وھچبونں رپ اینپ وعروتں ےک
اسھت زمہ ہنآات افر متولگنجں وک لکن اجےت اہلل اعتیل ےس رفاید رکےت وہےئ مسق دخا یک ےھجم وتآرزف ےہ اکش ںیم اکی درتخ وہات
سجوکولگاکٹڈاےتل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دیبعاہللنبومٰیسارسالیئ،اربامیہنباہمرج،اجمدہ،ومرؼیلجع،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زدہاکایبؿ
مغافررفےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1072

راوی  :محنس بً مثىيً ،بسالؼنس بً ًبسالوارث ،ہناوٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ا ِل ُن َثىَّي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الؼَّ َن ٔس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َوار ٔٔث َح َّسثَ َيا َص َّن ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل
وٌ َما أَ ًِ َل ُه ل ََـ ٔحِٜت ُِه َٗل ٔ ّيَل َول ََب َِ ٜيت ُِه َٛثٔي ّرا
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِو َت ٌِل َُن َ
دمحم نب ینثم ،دبعادمصل نب دبعاولارث،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتاجےتنفہابںیتوجںیماجاتنوہںوتمتوھتڑاےتسنہافرتہبرفےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصلنبدبعاولارث،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
مغافررفےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1073

موسي بً يٌ٘وب زمعی ،ابی حازوً ،امز بً ًبساهَّلل بً زبير
راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه ،محنس بً ابی ٓسیکٰ ،

وب الزَّ ِمع ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ أَ ٌَّ ًَا ٔم َز بِ ًَ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ ُم َ
وسي بِ ًٔ َي ٌِ ُ٘ َ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ الزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌَّ أَبَا ُظ أَ ِخب َ َر ُظ أَى َّ ُط ل َِه َی ًِ ُٜبَي ِ َن إ ٔ ِس ََل ٔمض ٔ ِه َوبَي ِ َن أَ ٌِ ى َزَل َِت َص ٔذظ ٔ ِاْ َی ُة ي ٌَُاتٔبُ ُض ِه اهَّللُ ب ٔ َضا إ ٔ ََّل أَ ِربَ ٍُ

وٌ
ٔسئي َن َو ََل َیُٜوى ُوا ک َ َّال ٔذ َ
اب ٔم ًِ َٗ ِب ُ
ل ٓ ََلا َل ًَل َِيض ٔ ِه اْلِ َ َم ُس َٓ َ٘ َش ِت ُٗلُوب ُ ُض ِه َو َٛثٔي ْر ٔم ِي ُض ِه َٓا ٔس ُ٘ َ
یً أُوتُوا ا ِل َٔ ٜت َ
دبعارلنمح نباربامیہ،دمحم نبایبدفکی،ومٰیسنب وقعیبزیعم،ایباحزؾ،اعرم نب دبعاہللنب زریب ےسرفاتی ےہاؿ ےکابپ
ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک اؿ ےک االسؾ ںیم افر اس آتی ےک ارتےن ںیم سج ںیم اہلل اعتیل ےن اؿ رپ اتعب ایک رصػ اچر ربس اک
عَل َ ْبه ف َ َ ُ ُ ُن ُه َ م ِْب
َ
ه
ُ
ض
أل َ ُ
ُ
ق
ِ
افہلصاھت( َف َ أل َ ُي ُيا َک َّ ِ
ال َ ُم ق َش ْتق َ ْم َف ِکٌ ْم َ أق و َؿ)۔
قف َ َعا َأؽ ِ ْم َْ أ
أب ْ
نِم ْ ُ
ِ ُأفياالْک ِ َتا َ
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،دمحمنبایبدفکی،ومٰیسنبوقعیبزیعم،ایباحزؾ،اعرمنبدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
مغافررفےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1074

راوی  :برک بً خلٕ ،ابوبرک حيفیً ،بسالحنيس بً جٌرف ،ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً حيين ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

رف ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ حُ َيي ِ ٕن ًَ ًِ أَبٔی
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َح َّسث َ َيا أَبُو بَ ِرکٕ ا ِل َح َيف ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔيسٔ بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
ک َٓإ ٔ ٌَّ َٛث ِ َر َة َّ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ تُ ِٜثٔرُوا َّ
يت ا ِل َ٘ل َِب
الـ ٔح ٔک تُنٔ ُ
الـ ٔح َ
رکب نب فلخ ،اوبرکب یفنح ،دبعابدیمح نبرفعج ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایتہبتموسنہ۔اسےئلہکتہبےنسنہےسدؽرمدہوہاجاتےہ۔
رافی  :رکبنبفلخ،اوبرکبیفنح،دبعابدیمحنبرفعج،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
مغافررفےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1075

راوی  :ہياز بً رسی ،ابواَلحوؾ ،اًنع ،ابزاہيهً ،ل٘نہ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ؾ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل یٔی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا َص َّيا ُز بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ِ ِ
ک
َْقأِ ُت ًَل َِيطٔ بٔ ُش َورة ٔال ِّي َشا ٔ
ٕ إٔذَا ٔجئِ َيا ٔم ًِ کُلِّ أ ُ َّم ٕة بٔظَ ضٔي ٕس َو ٔجئِ َيا ب ٔ َ
ئ َحًَّي إٔذَا بَ َل ِِ ُت َٓ َِ ٜي َ
اْقأ ًَل َ َّی ٓ َ َ
َ
يسا َٓ َيوَ ِز ُت إٔل َِيطٔ َٓإٔذَا ًَ ِي َيا ُظ َت ِس َم ٌَا ٌٔ
ئ َطض ٔ ّ
ًَل َی َص ُؤَلَ ٔ
انہد نب رسی ،اوباالوحص ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص
ے
نِم
ح ْ
ف ِإ َذا ِ ْ َأَ
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ھجم ےسرفامای ھجموک رقآؿانس۔ ںیم ےن آپ وکوسرۃ اسنء انسیئ بج ںیماسآتی رپ اچنہپ (ف َک ْن َ
ے
ُ
ََ َ ےَ َ
ص
ھ
ِت
ه ألئِ ًذا)اسفتقایکاحؽوہاگبجمہرہاکیاتمرپوگاہرکےکالںیئےگ افرھجتوکاؿولوگں
ک ُأم َّ ٍة ِ َسھِت ٍذ َف ِ ْ َ أ
ُ ِّ
يع ُ
حَِ
رپوگاہرکےکالںیئےگوتںیمےنآپوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآوھکنںےسآوسناجریےھت۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
مغافررفےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1076

راوی ٗ :اسه بً زَکیا بً زیيار ،اسح ٙبً ميؼور ،ابورجاء َاسانی ،محنس بً مالک ،حرضت بزاء رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اسان ٔ ُّی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ َمال ٔ ٕک ًَ ًِ
َکیَّا بِ ًٔ زٔی َيا ٕر َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّسثَ َيا أَبُو َر َجا ٕ
َح َّسثَ َيا ا ِل َ٘ا ٔس ُه بِ ًُ َز َ ٔ
ُخ َ
ئ ا ِل ُ َ

ئ َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ٔج َي َازة ٕ َٓ َحل ََص ًَل َی َطٔٔير ٔا ِل َ٘بِر ٔٓ ََبکَی َحًَّي بَ َّل الث َّ َری ث ُ َّه َٗا َل یَا
ا ِلب َ َرا ٔ
إ ٔ ِخ َوانٔی لٔنٔ ِث ٔل َص َذا َٓأًَ ُّٔسوا
اق مس نب زرکای نب دانیر ،ااحسؼ نب وصنمر ،اوبراجء رخااسین ،دمحم نب امکل ،رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ مہ
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت اکی ہچنزے ںیم آپ ربق ےک انکرے ھٹیب رک رفےن ےگل اہیں کت ہک یٹم یلیگ
وہیئگآپےکآوسنؤںےسرھپآپےنرفامایاےاھبویئاسےکےئلایتریرکف۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،ا،قحنبوصنمر،اوبراجءرخااسین،دمحمنبامکل،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
مغافررفےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1077

راوی ً :بساهَّلل بً احنس بً بظير بً ذٛواٌ زمظقی ،وليس بً مشله ،ابورآٍ ،ابً ابی مليٜہً ،بسالزحنً بً سائب،
سٌس بً ابی وٗاؾ

اٌ ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا أَبُو َرآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ُمل َِي ََ ٜة
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ أَ ِح َن َس بِ ًٔ َب ٔظير ٔبِ ًٔ ذ ََِ ٛو َ
ًَ ًِ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ أَبٔی َو َّٗاؾٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ابُِٜوا َٓإ ٔ ٌِ ل َِه َت ِبُٜوا

َٓت ََب َاِ ٛوا

دبع اہلل نب ادمح نب ریشب نب ذوکاؿ دیقشم ،فدیل نب ملسم ،اوبراعف ،انب ایب ملتکہ ،دبعارلنمح نب اسبئ ،دعس نب ایب فاقص ےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایرفارگرفانہنآےئوترفےنیکوصرتانبؤ۔آرختیکایدرکےک۔
رافی  :دبعاہللنبادمحنبریشبنبذوکاؿدیقشم،فدیلنبملسم،اوبراعف،انبایبملتکہ،دبعارلنمحنباسبئ،دعسنبایبفاقص

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

ابب  :زدہاکایبؿ
مغافررفےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1078

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی ،ابزاہيه بً ميذر ،ابً ابی ٓسیک ،حناز بً ابی حنيس زرقیً ،وٌ بً ًبساهَّلل بً ًتبہ
بً مشٌوز ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی َوإٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک َح َّسثَىٔي َح َّنازُ بِ ًُ أَبٔی حُ َن ِي ٕس

الزُّ َرق ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِو ٌٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُت ِ َب َة بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

يب َط ِيئّا
ض الذُّ بَ ٔ
ُخ ُد ٔم ًِ ًَ ِي َي ِيطٔ ُز ُمو َْ َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
اب ٔم ًِ َخ ِظ َي ٔة اهَّللٔ ث ُ َّه ُت ٔؼ ُ
اٌ ٔم ِث َل َرأ ِ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ ًَ ِب ٕس ُم ِؤ ٔم ًٕ َی ِ ُ

رح َمطُ اهَّللُ ًَل َی ال َّيارٔ
رح َو ِجضٔطٔ إ ٔ ََّل َ َّ
ٔم ًِ ُ ِّ

دبعارلنمحنباربامیہدیقشم ،اربامیہنب،رذر،انبایبدفکی،امحدنبایبدیمحزریق ،وعؿنبدبعاہللنبہبتعنب وعسمد،رضحت
دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج املسمؿ دنبے یک آا ھ ےس
آوسن ںیلکن ارگہچ یھکم ےک رس ےک ربارب وہں اہلل ےک ڈر ےس رھپ فہ ںیہی اےکس ہنم رپ وت اہلل اعتیل اس (ےک مسج) وک رحاؾ رک دے اگ
دفزخرپ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،اربامیہنب،رذر،انبایبدفکی،امحدنبایبدیمحزریق،وعؿنبدبعاہللنبہبتعنبوعسمد،
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمعےکوبقؽہنوہےناکڈررانھک۔

ابب  :زدہاکایبؿ
لمعےکوبقؽہنوہےناکڈررانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1079

راوی  :ابوبرک ،وٛيٍ ،مالک بً مِولً ،بسالزحنً بً سٌس ہنسانی ،حرضت ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ َمال ٔ ٔک بِ ًٔ ٔم ِِ َو ٕل ًَ ًِ ًَ ِبسٔ الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ا ِل َض ِن َسان ٔ ِّی ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ْش ُب ا ِل َد ِن َز َٗا َل ََل یَا ب ٔ ِي َت أَبٔی بَ ِرکٕ
ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َّال ٔذ َ
وٌ َما آ َت ِوا َو ُٗلُوب ُ ُض ِه َو ٔج َل ْة أَص َُو َّال ٔذی َیزِنٔی َو َي ِ ٔ
یً یُ ِؤتُ َ
رس َُ ٚو َي ِ َ

أَ ِو یَا ب ٔ ِي َت ِّ
ل َي ُؼ ُوو َویَ َت َؼ َّس َُ ٚوي َُؼل ِّی َوص َُو یَ َد ُ
اٖ أَ ٌِ ََل یُ َت َ٘ َّب َل ٔم ِيطُ
یَ ٙو َل َّٔ ٜي ُط ال َّز ُج ُ
الؼ ِّس ٔ

اوبرکب ،فعیک ،امکل نب وغمؽ ،دبعارلنمح نب دعس ہاین ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن رعض ایک ای
ے
َ نه
ُ
روسؽ اہلل ( َف َّ ِ
آيا َف ُ ُق ُ ُ ْم َف َِحلَةٌ) ےس ایک فہ ولگ رماد ںیہ وج زان رکےت ںیہ افر وچری افر رشاب ےتیپ ںیہ؟ آپ ےن
م
أ
ؿ
ي
ي
َ
ُِْ َ ْ
ال َ
رفامای ںیہن اے اوبرکب یک یٹیب اس ےس رماد فہ ولگ ںیہ وج رفزہ رےتھک ںیہ دصہق دےتی ںیہ امنز ڑپےتھ ںیہ افر رھپ ڈرےت ںیہ اشدی
امہرےاامعؽوبقؽہنوہں۔
رافی  :اوبرکب،فعیک،امکلنبوغمؽ،دبعارلنمحنبدعسہاین،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
لمعےکوبقؽہنوہےناکڈررانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1080

راوی ً :ثناٌ بً اسناًيل بً ًنزاٌ زمظقی ،وليس بً مشله ًبسالزحنً بً یزیس بً جابز ،ابوًبس ،حرضت مٌاویہ بً
ابی سٔياٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ِّ
یس بِ ًٔ َجابٔز ٕ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ ً ِٔن َز َ
اٌ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔى َّ َنا
َح َّسثَىٔي أَبُو ًَ ِبسٔ َر ٓ ٕب َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًَ أَبٔی ُسٔ َِي َ

اب أَ ًِ ََل ُظ َوإٔذَا ٓ ََش َس أَ ِس َٔلُطُ ٓ ََش َس أَ ًِ ََل ُظ
اْلِ َ ًِ َنا ُل کَا ِلو ٔ ًَا ٔ
اب أَ ِس َٔلُ ُط ك َ َ
ئ إٔذَا كَ َ

امثعؿنباامسلیع نبرمعاؿدیقشم،فدیل نبملسمدبعارلنمح نبسیدی نباجرب،اوبدبع ،رضحتاعمفہینبایبایفسؿ ریضاہللاعتٰیل
ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم ےن یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اراشد رفامےتںیہ اامعؽ اصحلیک
اثمؽربنتیکیسےہبجربنتںیمےچینااھچوہاگوتافرپیھبااھچوہاگافروجےچینرخابوہاگاےکسافرپیھبرخابوہاگ۔
رافی  :امثعؿ نباامسلیعنبرمعاؿدیقشم،فدیل نبملسم دبعارلنمح نبسیدی نباجرب ،اوبدبع ،رضحتاعمفہی نبایب ایفسؿریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
لمعےکوبقؽہنوہےناکڈررانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1081

راوی ٛ :ثير بً ًبيسالحنصي ،ب٘يہ ،ورٗاء بً ًنزً ،بساهَّلل بً ذٛواٌ ابوزىاز ،ارعد ،ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ا ِلحٔ ِن ٔص ُّي َح َّسثَ َيا بَ٘ ٔ َّي ُة ًَ ًِ َو ِر َٗا َئ بِ ًٔ ًُ َن َز َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ذ ََِ ٛو َ َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ
اٌ أبُو الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ
الرس َٓأ َ ِح َش ًَ َٗا َل
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ا ِل ٌَ ِب َس إٔذَا َػلَّی فٔی ا ِل ٌَ ََلى ٔ َي ٔة َٓأ َ ِح َش ًَ َو َػلَّی فٔی ِّ ِّ
اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َص َذا ًَ ِبسٔی َحًّ٘ا
ریثک نب دیبعایصمحل  ،ہیقب ،فراقء نب رمع ،دبعاہلل نب ذوکاؿ اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آدیم بج ولوگں ےک اسےنم امنز ایھچ رطح ےس ادا رکے افر اہنتیئ ںیم یھب ایھچ رطح ےس ادا

رکےوتاہللاعتیلرفاماتےہہیریمادنبہاچسےہ۔
رافی  :ریثکنبدیبعایصمحل،ہیقب،فراقءنبرمع،دبعاہللنبذوکاؿاوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
لمعےکوبقؽہنوہےناکڈررانھک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1082

موسي  ،شیک بً ًبساهَّلل بً اًنع ،ابوػالح ،ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی ً :بساهَّلل بً ًامز بً زرارہ ،اسناًيل بً ٰ
ًيہ

ک بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح
شی ُ
وسي َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َ ٔ
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ز َُر َار َة َوإ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ ُم َ
ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗارٔبُوا َو َس ِّسزُوا َٓإٔى َّ ُط ل َِي َص أَ َح ْس ٔم ِيِ ُٜه ب ٔ ُن ِيحٔيطٔ ًَ َنلُ ُط َٗالُوا َو ََل
أَى ِ َت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل َو ََل أَىَا إ ٔ ََّل أَ ٌِ یَ َت َِ َّن َسنٔی اهَّللُ ب ٔ َز ِح َن ٕة ٔم ِيطُ َوٓ َِـ ٕل
دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ ،اامسلیع نب ومٰیس ،رشکی نب دبعاہلل نب اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایایمہنرفیا رایررکفافرحیحصراہتسوبضمطاھتاےئلسہکوکیئمتںیمےسااسیںیہنسجاکلمع
اس وک اجنتدے۔ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽاہلل ایکآپ وک یھبآپ اکلمع اجنت ںیہندے اگآپ ےن رفامای ھجم وک یھب ںیہن
رگمہیہکاہللاعتیلاانپلضففرکؾرکے۔
رافی  :دبعاہللنباعرمنبزرارہ،اامسلیعنبومٰیس،رشکینبدبعاہللنباشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رایافررہشتاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
رایافررہشتاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1083

راوی  :ابومزواٌ ًثنانیً ،بسالٌزیزبً ابوحازوًَ ،لء بً ًبسالزحنً  ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
اٌ ا ِل ٌُ ِث َنان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ

ش َک ٓ ٔيطٔ
الْشکَا ٔ
الْش ٔک ٓ ََن ًِ ًَنٔ َل یٔی ًَ َن َّل أَ ِ َ
ئ ًَ ًِ ِّ ِ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َٗا َل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل أَىَا أَُِى َي ُّ َ
َ
ش َک
َُي ِر ٔی َٓأىَا ٔم ِي ُط بَز ٔ ْ
یئ َوص َُو ل ٔ َّل ٔذی أَ ِ َ
اوبرمفاؿ امثعین ،دبعازعلسینب اوباحزؾ ،العء نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل لج الجہل رفامات ےہ ںیم امتؾ رشوکیں ںیم ےس زایدہ ےب رپفاہ وہں رشک ےس رھپ وج وکیئ ااسیلمع
رکے سج ںیم یسک افر وک رشکی رکے وت ںیم اس لمع ےس زیبار وہں یھبک اس وک وبقؽ ہن رکفں اگ۔ فہ ایس ےک ےئل ےہ سج وک
رشکیایک۔
رافی  :اوبرمفاؿامثعین،دبعازعلسینباوباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رایافررہشتاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1084

راوی  :محنس بً بظار ،ہاروٌ بً ًبساهَّلل حنال ،اسح ٙبً ميؼور ،محنس بً برک بزسانیً ،بسالحنيس بً جٌرف ،زیاز

بً ميياء بً جٌرف ،زیاز بً مييائ ،حرضت ابوسٌيس بً ٓـالہ

ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ا ِل َح َّنا ُل َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بَ ِرکٕ ا ِلبُرِ َسان ٔ ُّی أَى ِ َبأَىَا ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َوصَ ُ

اٌ ٔم ًِ الؼَّ َحابَةٔ َٗا َل َٗا َل
ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًِ زٔیَاز ٔبِ ًٔ ٔمي َيا َئ ًَ ًِ أَبٔی َس ٌِ ٔس بِ ًٔ أَبٔی ٓ ََـا َل َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َوک َ َ
اٌ
َ َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َج َن ٍَ اهَّللُ اْلِ َ َّولٔي َن َو ِاْ ٔ ٔ
یً یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ل ٔ َي ِوو ٕ ََل َریِ َب ٓ ٔيطٔ ىَا َزی ُم َياز ٕ َم ًِ ک َ َ

الْش ٔک
الْشکَا ٔ
ئ ًَ ًِ ِّ ِ
أَ ِ َ
ش َک فٔی ًَ َن ٕل ًَنٔ َلطُ ِهَّلِل َٓل َِي ِللُ ِب ث َ َوابَطُ ٔم ًِ ً ٔ ِيسٔ َُي ِر ٔاهَّللٔ َٓإ ٔ ٌَّ اهَّللَ أَُِى َي ُّ َ

دمحم نباشبر،اہرفؿنبدبعاہلل امحؽ،ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبرکبرباسین،دبعابدیمحنبرفعج،زاید نبانیمءنبرفعج ،زایدنبانیمئ،
رضحتاوبدیعسنباضفہلےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجاہللاعتیلاولگںافرولھچپںوکایقتمےک
دؿااھٹکرکے اگینعیاسدؿ سجےکوہےنںیمھچککش ںیہنوتاکپرےنفاالاکپرےاگ سجےنیسکلمعںیمدخااعتیلےکاسھت
افریسکوکرشکیایکوتفہاسےکوثابیھباہللاعتیلےکوسادفرسےصخشےسامےگناسےئلہکاہللاعتیلامتؾرشوکیںیکرشتک
ےسےبرپفاہےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر ،اہرفؿنبدبعاہللامحؽ،ا،قحنبوصنمر،دمحمنبرکبرباسین،دبعابدیمحنبرفعج،زایدنبانیمءنبرفعج،زایدنب
انیمئ،رضحتاوبدیعسنباضفہل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رایافررہشتاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1085

راوی ً :بساهَّلل بً سٌيس ،ربيح بً ًبسالزحنً بً ابی سٌيسخسری ،ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ ًَ ًِ َٛث ٔير ٔبِ ًٔ َزیِ ٕس ًَ ًِ ُربَ ِيحٔ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًٔ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی
اَک ا ِل َن ٔشيحَ َّ
الس َّجا َل َٓ َ٘ا َل أََلَ
َ َد ًَ َل ِي َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوى َ ِح ًُ ى َ َت َذ َ ُ
ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َ َ

أ ُ ِخبٔرُ ُِ ٛه ب ٔ َنا ص َُو أَ ِخ َو ُٖ ًَل َِيِ ُٜه ً ٔ ِيسٔی ٔم ًِ ا ِل َن ٔشيحٔ َّ
ل ي َُؼل ِّی
الْش ُک ا ِل َدف ُّٔی أَ ٌِ َي ُ٘ َوو الزَّ ُج ُ
الس َّجا ٔل َٗا َل ُٗ ِل َيا بَل َی َٓ َ٘ا َل ِّ ِ
َٓ ُيزَی ًُِّ َػ ََل َتطُ ل ٔ َنا یَ َزی ٔم ًِ ىَوَ ز ٔ َر ُج ٕل

دبعاہللنبدیعس،رحیبنبدبعارلنمحنبایبدیعسدخری،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہل فملس ربآدم وہےئ مہ داجؽ اک ذرک رک رےہ ےھت۔ آپ ےن رفامای ںیم مت وک فہ ابت ہن التبؤں سج اک ڈر داجؽ ےس زایدہ ےہ مت رپ
ریمےزندکی۔مہےنرعضایکالتبےیئآپےنرفامایوپدیشہرشکافرفہہیےہہکآدیموکدھکیرکاینپامنزوکزتنیدے۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،رحیبنبدبعارلنمحنبایبدیعسدخری،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رایافررہشتاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1086

راوی  :محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی ،رواز بً جزاحً ،امز بً ًبساهَّلل  ،حشً بً ذٛواًٌ ،بازہ بً ىسي ،حرضت طساز بً اوض

اٌ ًَ ًِ ًُ َبا َز َة
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخل َٕٕ ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َر َّوازُ بِ ًُ ا ِل َحزَّا ٔح ًَ ًِ ًَا ٔمز ٔبِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ بِ ًٔ ذ ََِ ٛو َ

شا ُک ب ٔاهَّللٔ
بِ ًٔ ى َُس ٕ ٓي ًَ ًِ َط َّساز ٔبِ ًٔ أَ ِو ٕ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ أَ ِخ َو َٖ َما أَ َت َد َّو ُٖ ًَل َی أ ُ َّمًٔي ِاْل ٔ ِ َ

وٌ َط ِن ّشا َو ََل َٗ َن ّزا َو ََل َوثَ ّيا َو َل ًِٔ ٜأَ ًِ َن ّاَل ل ٔ َِي ِر ٔاهَّللٔ َو َط ِض َو ّة َخ ٔٔ َّي ّة
أَ َما إنِّٔی ل َِش ُت أَُٗو ُل َي ٌِبُ ُس َ

دمحم نب فلخ القسعین ،رفاد نب رجاح ،اعرم نب دبعاہلل  ،نسح نب ذوکاؿ ،ابعدہ نب یسن ،رضحت دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ
آرضحن ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس ےس زایدہ ھجم وک اینپ اتم رپ سج اک ڈر ےہ فہ رشک اک ےہ ںیم ہی ںیہن اتہک ہک فہ
وسرجایاچدنایتبوکوپںیجےگنکیللمعرکںیےگریغےکےئلافردفرسیزیچاکڈرےہفہوہشتہیفخےہ۔
رافی  :دمحمنبفلخالقسعین،رفادنبرجاح،اعرمنبدبعاہلل،نسحنبذوکاؿ،ابعدہنبیسن،رضحتدشادنبافس

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

ابب  :زدہاکایبؿ
رایافررہشتاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1087

ليلی ًليہ ،حرضت ابوسٌيس
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوَکیب ،برک بً ًبسالزحنًٰ ،
ًيسي بً مدتار ،محنسبً ابی ٰ
خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ أَبٔی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوأَبُو ُ َ
َکیِبٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا بَ ِ ُ
ل َِيل َی ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ا ِل ٌَ ِوف ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ ي َُش ِّن ٍِ ي َُش ِّن ٍِ اهَّللُ بٔطٔ َو َم ًِ
ئ اهَّللُ بٔطٔ
ئ یُ َزا ٔ
یُ َزا ٔ
اوبرکب نبایبہبیش،اوبرکبی،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعنباتخمر،دمحمنبایبٰیلیل ہیط،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ولوگں وک انسےن ےئلیک کین اکؾ رکے اگ اہلل اعتیل یھب ایکس روسایئ
ایقتمےکدؿولوگںوکانسدےاگافروجوکیئرایرکےاگاہللاعتیلیھباسیکذتلولوگںوکدالھکدےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبرکبی،رکبنبدبعارلنمحٰ،یسیعنباتخمر،دمحمنبایبٰیلیل ہیط،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رایافررہشتاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1088

راوی  :ہاروٌ بً اسح ،ٙمحنس بً ًبسالوہاب ،سٔياٌ  ،سلنہ بً ٛہيل ،حرضت جيسب

اٌ ًَ ًِ َسل ََن َة بِ ًٔ َُ ٛض ِي ٕل ًَ ًِ ُج ِي َس ٕب َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َو َّص ٔ
اب ًَ ًِ ُسٔ َِي َ
ئ اهَّللُ بٔطٔ َو َم ًِ ي َُش ِّن ٍِ ي َُش ِّن ٍِ اهَّللُ بٔطٔ
ئ یُ َزا ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ یُ َزا ٔ
اہرفؿنبااحسؼ،دمحمنبدبعاولاہب،ایفسؿ،ہملسنبکہتل،رضحتبدنبےسیھبایسییہرفاتیےہ۔
رافی  :اہرفؿنبا،قح،دمحمنبدبعاولاہب،ایفسؿ،ہملسنبکہتل،رضحتبدنب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسحاکایبؿ
ابب  :زدہاکایبؿ
دسحاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1089

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،محنس بً بْش ،اسناًيل بً ابی خالسٗ ،يص بً ابی حازو ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ َٗ ِي ٔص بِ ًٔ أَبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َح َّسث َ َيا أَبٔی َو ُم َح َّن ُس ابِ ًُ بٔ ِ ٕ
ْش َٗ َاَل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َحازٔو ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َح َش َس إ ٔ ََّل فٔی اث ِ َي َتي ِ ٔن َر ُج ْل آ َتا ُظ اهَّللُ َم ّاَل

ٓ ََش َّل َل ُط ًَل َی َص َلَٜتٔطٔ فٔی ا ِل َح َِّ ٙو َر ُج ْل آ َتا ُظ اهَّللُ حَٔ ِٜن ّة َٓ ُض َو َي ِ٘ ٔضي ب ٔ َضا َوي ٌَُ ِّل ُن َضا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نب رشب ،اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

رفاتیےہآرضحنتیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایدسحاجزئںیہنرگمدفوصخشں ےساکی وتاسصخش ےس سجوکاہللاعتیل ےن
امؽدایےہفہاسوککیناکومںںیمرخچرکاتےہدفرسےاسصخشےسسجوکاہللاعتیلےنملعدایےہفہاسرپلمعرکاتےہافر
دفرسفںوکیھباھکساتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبرشب،اامسلیعنبایباخدل،،سینبایباحزؾ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
دسحاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1090

یحٌي بً حٜيه ،محنس بً ًبسهَّلل بً یزیس ،سٔياٌ ،زہزی ،ساله حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ٰ :

یس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ َسال ٔ ٕه ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َحٕٔ ٜيه َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َیز ٔ َ
َّ
َّ
آٌ َٓ ُض َو َي ُ٘ ُوو بٔطٔ آىَا َئ َّ
َّ
الل ِي ٔل َوآىَا َئ ال َّي َضارٔ
ْق َ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل َح َش َس إَٔل فٔی اث ِ َي َتي ِ ٔن َر ُج ْل آ َتا ُظ اهَّللُ ا ِل ُ ِ

َو َر ُج ْل آ َتا ُظ اهَّللُ َم ّاَل َٓ ُض َو یُ ِي ٔٔ ُ٘ ُط آىَا َئ َّ
الل ِي ٔل َوآىَا َئ ال َّي َضارٔ

ٰییحینبمیکح،دمحمنبدبعہللنبسیدی،ایفسؿ،زرہی،اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایدسحںیہنرکاناچےئہرگم دفوصخشںےساکیوتفہصخشسجوکاہللاعتیلےناحظفانبایفہاسوکڑپاتھےہدؿ
رات۔دفرسےفہصخشسجوکاہللاعتیلےنامؽدایوہفہاوکسرخچرکاتےہراتافردؿ۔
رافی ٰ :ییحینبمیکح،دمحمنبدبعہللنبسیدی،ایفسؿ،زرہی،اسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

دسحاکایبؿ

جلس  :جلس سوو

حسیث 1091

ًيسي حيان ،ابوزىاز ،حرضت اىص رضي اهَّلل
ًيسي بً ابی ٰ
راوی  :ہاروٌ بً ًبساهَّلل حنال ،احنس بً زہير ،ابً ابی ٓسیکٰ ،
تٌا ٰیی ًيہ

يسي بِ ًٔ أَبٔی ً َٔيسي ا ِل َح َّيا ٔن ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َص ُ
ارو ٌُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ ا ِل َح َّنا ُل َوأَ ِح َن ُس بِ ًُ اْلِ َ ِز َصز َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ُٓ َسیِ ٕک ًَ ًِ ً ٔ َ
ل ا ِل َح َش َيا ٔ
ار ا ِل َح َل َب
ل ال َّي ُ
ت ََ ٛنا َتأِک ُ ُ
أَبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ا ِل َح َش ُس َیأِک ُ ُ
َوالؼَّ َس َٗ ُة تُ ِل ٔٔ ُئ ا ِل َد ٔلي َئ َة ََ ٛنا یُ ِل ٔٔ ُئ ا ِل َنا ُئ ال َّي َار َوالؼَّ ََلةُ ى ُُور ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ َو ِّ
الؼ َي ُاو ُج َّي ْة ٔم ًِ ال َّيارٔ

اہ رفؿ نب دبعاہلل امحؽ ،ادمح نب زریہ ،انب ایب دفکیٰ ،یسیع نب ایب ٰیسیع انحط ،اوبزاند ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدسحویکینںوکاھکاتیلےہےسیجآگڑکلویںوکاھکاجیتےہافردصہقانگوہںوکاھجبد۔ات
ےہافرامنزونرےہومنماکافررفزہڈاھؽےہدفزخےس۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللامحؽ،ادمحنبزریہ،انبایبدفکیٰ،یسیعنبایبٰیسیعانحط،اوبزاند،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اغبفتافررسیشکاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
اغبفتافررسیشکاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1092

راوی  :حشين بً حشً مزوزیً ،بساهَّلل بً مبارک ،ابً ًليہً ،يييہ بً ًبسالزحنً حرضت ابوبرک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ا ِل ُح َشي ِ ُن بِ ًُ ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َن ِز َوز ُّٔی أَى ِ َبأَىَا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ُن َب َار ٔک َوابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ ًُ َي ِي َي َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ
َ
السى ِ َيا
رک َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ ذَى ِبٕ أَ ِج َس ُر أَ ٌِ ي ٌَُ ِّح َل اهَّللُ ل ٔ َؼاح ٔبٔطٔ ا ِل ٌُ ُ٘وبَ َة فٔی ُّ
ًَ ًِ أبٔی بَ ِ َ

يٌةٔ الزَّح ٔٔه
َة ٔ ٔم ًِ ا ِل َبغِ ٔی َو َٗ ٔل َ
َم ٍَ َما یَ َّس ٔ ُ
َ َلطُ فٔی ِاْ ٔ َ

نیسح نب نسح رمفزی ،دبعاہلل نب کرارک ،انب ہیلع ،ہنییع نب دبعارلنمح رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئانگہااسیںیہنےہسجےسآرختےکذعابےکاسھتوجاہللاعتیلےناسےئلیکایتر
رکراھکےہداینںیمیھبذعابدانیالقئوہوساےئاغبفتافررہتشداریعطقرکےنےک۔
رافی  :نیسحنبنسحرمفزی،دبعاہللنبکرارک،انبہیلع،ہنییعنبدبعارلنمحرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
اغبفتافررسیشکاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1093

موسي  ،مٌاویہ بً اسحً ،ٙائظہ بيت كلحہ ،او النوميين حرضت ًائظہ رضي اهَّلل
راوی  :سویس بً سٌيس ،ػالح بً ٰ
تٌا ٰیی ًيہا

وسي ًَ ًِ ُم ٌَاؤیَ َة بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ًََ ًِ ًَ ٙائٔظَ َة ب ٔ ِيتٔ كَ ِل َح َة ًَ ًِ ًَائٔظَ َة أ ُ ِّو
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َػال ٔ ُح بِ ًُ ُم َ
َّ
َّ
رس َُ َّ ِّ
الْش ًُ ُ٘وبَ ّة ا ِل َبغِ ُی
رس َُ ا ِل َدي ِر ٔث َ َوابّا ا ِلب ٔ ُّر َو ٔػ َل ُة الزَّح ٔٔه َوأَ ِ َ
ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َٗال َِت َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه أَ ِ َ
يٌ ُة ال َّزح ٔٔه
َو َٗ ٔل َ
وسدی نب دیعس ،اصحل نب ومٰیس  ،اعمفہی نب ااحسؼ  ،اعہشئ تنب ہحلط ،اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس ےس دلجی سج زیچ اک وثاب اتچنہپ ےہ فہ یکین رکان ےہ افر رہتش داری اھبنان افر بس

ےسدلجینجاکذعابآاتےہفہاغبفتےہافررہتشداریعطقرکان۔
رافی  :وسدینبدیعس،اصحلنبومٰیس،اعمفہینبا،قح،اعہشئتنبہحلط،اؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
اغبفتافررسیشکاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1094

راوی  :يٌ٘وب بً حنيس ،زاؤز بً ٗيص ،ابی سٌيس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وب بِ ًُ ُح َن ِي ٕس ا ِل َن َسن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ أَب ٔی َس ٌٔي ٕس َم ِوی َی بَىٔي ًَا ٔمز ٕ ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َح ِش ُب ا ِمز ٔ ٕئ ٔم ًِ َّ ِّ
ْق أَ َخا ُظ ا ِل ُن ِشل ٔ َه
الْش أَ ٌِ َی ِح ٔ َ
وقعیبنبدیمح،داؤدنب،سی،ایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایآدیموکیہیربایئےئلیکاکیفےہافراسیکابتیہےئلیکہکاےنپاھبیئاملسمؿوکریقحاجےن۔
رافی  :وقعیبنبدیمح،داؤدنب،سی،ایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
اغبفتافررسیشکاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1095

یحٌي ً ،بساهَّلل بً وہبً ،نزو بً حارث ،یزیس بً ابی خبيب ،سياٌ بً سٌس ،حرضت اىص بً مالک
راوی  :رحملہ بً ٰ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ أَبٔی َحبٔيبٕ ًَ ًِ ٔس َيا ٌٔ بِ ًٔ َس ٌِ ٕس
رح َم َل ُة بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ أَى ِ َبأَىَا ًَ ِنزُو بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َ ِ

اؿ ٌُوا َو ََل یَ ِبغٔی َب ٌِ ُـِ ُٜه ًَل َی َب ٌِ ٕف
ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اهَّللَ أَ ِووَی إیٔ َ َّی أَ ٌِ َت َو َ

رحہلم نب ٰییحی  ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب بیبخ ،انسؿ نب دعس ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہچنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ھجم وکفیح  یجیھہک آسپ ںیم اکی دفرسے ےس وت ا ع
رکفافروکیئدفرسےرپ(ملظ)افررسیشکہنرکے۔
رافی  :رحہلم نب ٰییحی ،دبعاہلل نب فبہ ،رمعف نب احرث ،سیدی نب ایب بیبخ ،انسؿ نب دعس ،رضحت اسن نب امکلریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وقتیافررپزیہاگریاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
وقتیافررپزیہاگریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1096

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ہاطه بً ٗاسه  ،ابوً٘يلً ،بساهَّلل بً یزیس ،ربيٌہ بً یزیسً ،ليہ بً ٗيصً ،ليہ سٌيس رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يٌ ُة بِ ًُ
يل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َیز ٔ َ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا صَا ٔط ُه بِ ًُ ا ِل َ٘اس ٔٔه َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
یس َح َّسثَىٔي َرب ٔ َ
یس َو ًَ ٔل َّي ُة بِ ًُ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة َّ
اب ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َیز ٔ َ
اٌ ٔم ًِ أَ ِػ َح ٔ
الش ٌِس ِّٔی َوک َ َ

وٌ ٔم ًِ ا ِل ُن َّت٘ٔي َن َحًَّي َی َس ََ َما ََل بَأ ِ َض بٔطٔ َح َذ ّرا ل ٔ َنا بٔطٔ ا ِل َبأ ِ ُض
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َی ِبلُ ُّ ا ِل ٌَ ِب ُس أَ ٌِ َیَ ُٜ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اہمش نب اقمس  ،اوبلیقع ،دبعاہلل نب سیدی ،رہعیب نب سیدی  ،ہیط نب ،سی  ،ہیط دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہفہاحصیبےھتہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآدیمرپزیہاگریےکدرہجوکںیہناتچنہپ۔اہیںکتہکسج
اکؾںیمربایئہنوہاسوکوھچڑدےاساکؾےکڈرےسسجںیمربایئوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اہمشنباقمس،اوبلیقع،دبعاہللنبسیدی،رہعیبنبسیدی ،ہیطنب،سی ،ہیطدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وقتیافررپزیہاگریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1097

یحٌي بً حنزہ ،زیس بً واٗس ،مِيث بً سیم ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ہظاو بً ًنارٰ ،

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َح ِنزَ َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ َواٗ ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ُمِ ُ
یم ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو َٗا َل
ٔيث بِ ًُ ُس َ ٕٓ
ل َٗا َل ک ُ ُّل َم ِد ُنوو ٔ ا ِل َ٘ل ِٔب َػ ُسو ٔ ٚال ِّل َشا ٌٔ َٗالُوا َػ ُس ُ
وٚ
ض أَٓ َِـ ُ
ٗٔي َل ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ُّی ال َّيا ٔ
ال ِّل َشا ٌٔ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط ٓ ََنا َم ِد ُن ُوو ا ِل َ٘ل ِٔب َٗا َل ص َُو ال َّتق ٔ ُّی ال َّيق ٔ ُّی ََل إٔث ِ َه ٓ ٔيطٔ َو ََل بَغِ َی َو ََل ُٔ َّل َو ََل َح َش َس

اشہؾ نب امعرٰ ،ییحی نب زمحہ  ،زدی نب فادق ،ثیغم نب یمس ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص
اہللہیلعفآہلفملسےساہکایگوکاسنآدیمالضفےہ؟آپےنرفامایاصػدؽزابؿاکاچسولوگںےناہکزابؿےک ےچوکوتمہاچہپےتن
ںیہنکیلاصػدؽوکؿےہ؟آپےنرفامایرپزیہاگراپکاصػسجےکدؽںیمہنانگہوہہناغبفتہنضغبہندسح۔
رافی  :اشہؾنبامعرٰ،ییحینبزمحہ،زدینبفادق،ثیغمنبیمس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وقتیافررپزیہاگریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1098

راوی ً :لی بً محنس ،ابومٌاویہ ،ابی رجاء ،بززہ بً سياٌ ،مٜحول ،واثلہ بً اسٍ٘ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ أَبٔی َر َجا ٕئ ًَ ًِ ب ُ ِزز ٔبِ ًٔ ٔس َيا ٌٕ ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل ًَ ًِ َواث ٔ َل َة بِ ًٔ اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ ًَ ًِ أَبٔی
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َُ ًِ ٛورٔ ًّا َت ًِ ُٜأَ ًِ َب َس ال َّيا ٔ ُ
ُ َ
ض
رک ال َّيا ٔ
ض َوَٗ ًِ ٛي ٔ ٌّا َت ًِ ٜأ ِط َ َ
ک َتُ ًِ ُٜم ِؤ ٔم ّيا َوأَ ِح ٔش ًِ ٔج َو َار َم ًِ َجا َو َر َک َتُ ًِ ُٜم ِشل ٔ ّنا َوأَٗ ٔ َّل َّ
ک َٓإ ٔ ٌَّ َٛث ِ َر َة
الـحٔ َ
ض َما تُ ٔح ُّب ل ٔ َي ِٔ ٔش َ
َوأَح َّٔب لٔل َّيا ٔ

َّ
يت ا ِل َ٘ل َِب
الـ ٔح ٔک تُنٔ ُ

یلعنبدمحم،اوباعمفہی،ایبراجء ،ربدہنبانسؿ،وحکمؽ،فاہلثنباعقس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنت
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایاےاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع!وترپزیہاگریرک بس ےسزایدہاعدب وتوہاگافروت انقتعرک بس
ےسزایدہاشرکوتوہاگافروتولوگںےک ےئلفیہاچہوجاےنپےئلاچاتہےہوتومنموہاگافروجریتااسمہہیوہاسےسکینولسکرکوت
املسمؿوہاگافریسنہمکرکاسےئلہکتہبانسنہدؽوکامرڈااتلےہ۔
رافی  :یلعنبدمحم،اوباعمفہی،ایبراجء،ربدہنبانسؿ،وحکمؽ،فاہلثنباعقس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وقتیافررپزیہاگریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1099

راوی ً :بساهَّلل بً محنس بً رمحً ،بساهَّلل بً وہب ،ماضي بً محنسً ،لی بً سلامیٌٗ ،اسه بً محنس ،ابوازریص
خوَلنی ،ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ُر ِم ٕح َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َوصِبٕ ًَ ًِ ا ِل َناضٔي بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه
ٔیص ا ِل َد ِو ََلن ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل ًَ ِ٘ َل کَال َّت ِسبٔير ٔ َو ََل َو َر ََ
بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِزر َ

کَا ِلَ ِّٕ َٜو ََل َح َش َب َُ ٛح ِش ًٔ ا ِل ُد ُل ٔٙ

دبع اہلل نب دمحم نب رحم ،دبعاہلل نب فبہ ،امیض نب دمحم ،یلع نب امیلسؿ ،اقمس نب دمحم ،اوبادرسی وخالین ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دتریب ےک ربارب وکیئ لقع دنمی ںیہن افر وکیئ رپزیہ اگری اےکس لثم
ںیہنےہہکآدیمرحاؾےسابزرےہافروکیئبسحاسےکرباربںیہنےہہکآدیمےکاالخؼاےھچوہں۔
رافی  :دبعاہلل نب دمحم نب رحم ،دبعاہلل نب فبہ ،امیض نب دمحم ،یلع نب امیلسؿ ،اقمس نب دمحم ،اوبادرسی وخالین ،اوبذر ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وقتیافررپزیہاگریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1100

راوی  :محنس بً خلٕ ًشَ٘لنی ،یوىص بً محنس ،سَلو بً ابی مليٍٗ ،تازہ ،حشً ،حرضت سنزہ بً جيسب رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخل َٕٕ ا ِل ٌَ ِش َ٘ ََلن ٔ ُّی َح َّسثَ َيا یُوى ُُص بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا َس ََّل ُو بِ ًُ أَبٔی ُم ٔل ٕ
يٍ ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ
َّ
َّ
ِرک ُو ال َّت ِ٘ َوی
َس ُن َز َة بِ ًٔ ُج ِي َس ٕب َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ا ِل َح َش ُب ا ِل َنا ُل َوال َ َ

دمحم نب فلخ القسعین ،ویسن نب دمحم ،السؾ نب ایب ،عیط ،اتقدہ ،نسح ،رضحت رمسہ نب بدنب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبسحامؽےہافررکؾوقتی۔
رافی  :دمحمنبفلخالقسعین،ویسننبدمحم،السؾنبایب،عیط،اتقدہ،نسح،رضحترمسہنببدنبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وقتیافررپزیہاگریاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1101

راوی  :ہظاو بً ًنارً ،ثناٌ بً ابی طيبہ ،متنز بً سلامیٌٛ ،ہنص بً حشً ،ابی سليل ذویب بً نٔير ،حرضت ابوذر
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َوًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َِ ٛض َن ٔص بِ ًٔ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَبٔی َّ
الشلٔي ٔل
اض
رضیِ ٔب بِ ًٔ نُ َٔيِر ٕ ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إنِّٔی َْلَ ِ ٔ
رع ُٖ کَل ٔ َن ّة َو َٗا َل ًُ ِث َنا ٌُ آیَ ّة ل َِو أَ َخ َذ ال َّي ُ
َُ

ُخ ّجا
ک ُ ُّل ُض ِه ب ٔ َضا َل َِ َٔ ٜت ُض ِه َٗالُوا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَیَّ ُة آ َی ٕة َٗا َل َو َم ًِ َی َّت ٔ ٙاهَّللَ َی ِح ٌَ ِل َل ُط َم ِ َ

کہ
اشہؾ نب امعر ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رمتم نب امیلسؿ ،مس نب نسح ،ایب شلتل ذفبی نب ریفن ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیماکیہملکایاکیآتیاجاتنوہںارگبسآدیمایسرپلمعرکںیوتفہاکیف
ن
ےہ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل فہ وکؿ یس آتی ےہ؟ آپ ےن رفامای (فنم ننَ اہلل خغل ہل رخماج) ینعی وج وکیئ اہلل ےس
ڈرےاہللاسےکےئلاکیراہاکنؽدےاگزگرافاقتیکافرایکسرکفدفررکدےاگ۔
کہ
رافی  :اشہؾ نب امعر ،امثعؿ نب ایب ہبیش ،رمتم نب امیلسؿ ،مس نب نسح ،ایب شلتل ذفبی نب ریفن ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںیکرعتفیرکان۔
ابب  :زدہاکایبؿ
ولوگںیکرعتفیرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1102

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیسبً ہاروٌ  ،ىآٍ بً ًنزجنهی ،اميہ بً ػٔواٌ ،حرضت ابوزہيرث٘فی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًٔ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
وٌ أَى ِ َبأ َىَا ىَآ ٔ ٍُ بِ ًُ ًُ َن َز ا ِل ُح َنه ٔ ُّی ًَ ًِ أ ُ َم َّي َة بِ ًٔ َػٔ َِو َ
ار َ
أَبی ُزصَيِر ٕ َّ
الث َ٘ف ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َخ َلب َ َيا َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه بٔال َّي َبا َوة ٔأَ ِو ا ِلب َ َيا َوة ٔ َٗا َل َوال َّي َبا َوةُ ٔم ًِ َّ
اللائ ٕٔٔ
ٔ

ئ ا ِل َح َش ًٔ َو َّ
َاک یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ب ٔ َّ
ئ َّ
الشي ِّٔئ
الث َيا ٔ
الث َيا ٔ
ک أَ ٌِ َت ٌِز ٔ ُٓوا أَصِ َل ا ِل َح َّي ٔة ٔم ًِ أَصِ ٔل ال َّيارٔ َٗالُوا ب ٔ َه ذ َ
َٗا َل یُو ٔط ُ
أَْمُتْن ُط َض َسا ُئ اهَّللٔ َب ٌِ ُـِ ُٜه ًَل َی َب ٌِ ٕف
اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدینب اہرفؿ  ،انعف نب رمعیحمج ،اہیم نب وفصاؿ ،رضحت اوبزریہیفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخانسایابنفہایانبفہوجاکیاقمؾےہاطفئےکرقبیآپےنرفامایرقبیےہہکمتتنج
فاولںوکدفزخفاولںےسزیمترکولےگ۔ولوگںےنرعضایک ہیویکرکنوہاگایروسؽاہللآپےنرفامایرعتفیرکےنےسافرربایئ
رکےنےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،انعفنبرمعیحمج،اہیمنبوفصاؿ،رضحتاوبزریہیفقثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ولوگںیکرعتفیرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1103

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،جامٍ بً طساز ،کلثوو خزاعی

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَب ُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َجا ٔم ٍٔ بِ ًٔ َط َّساز ٕ ًَ ًِ ک ُ ِل ُثوو ٕ ا ِل ُدزَاعٔ ِّی َٗا َل أَتَی ال َّي ٔي َّي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ٕ یٔی أَ ٌِ أَ ًِل ََه إٔذَا أَ ِح َش ِي ُت أَنِّی َٗ ِس أَ ِح َش ِي ُت َوإٔذَا أَ َسأ ِ ُت أَنِّی َٗ ِس أَ َسأ ِ ُت
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َر ُج ْل َٓ َ٘ا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َِ ٛي َ

ک َٗ ِس أَ َسأ ِ َت َٓ َ٘ ِس أَ َسأ ِ َت
َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َٗا َل ٔجي َراى َُک َٗ ِس أَ ِح َش ِي َت َٓ َ٘ ِس أَ ِح َش ِي َت َوإٔذَا َٗالُوا إٔى َّ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،اجعم نب دشاد ،وثلکؾ زخایع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس اکی
صخش آای افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل ےھجم ےسیک ہتپ ےلچ اگ ںیم ےن الفں اکؾ کین اکؾ ایک افر بج ربااکؾ ایک وت آپ ےن رفامای بج ریتے
ڑپفیسھجتےسںیہکوتےنااھچایکوتوتےنااھچاکؾایکافربجںیہکرباوتھجمسےلہکربااکؾایک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اجعمنبدشاد،وثلکؾزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ولوگںیکرعتفیرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1104

یحٌيً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،ميؼور ،ابی وائلً ،بساهَّلل
راوی  :محنس بً ٰ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ أَبٔی َوائ ٔ ٕل ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل َٗا َل َر ُج ْل ل ٔ َز ُسو ٔل
ک
ٕ یٔی أَ ٌِ أَ ًِل ََه إٔذَا أَ ِح َش ِي ُت َوإٔذَا أَ َسأ ِ ُت َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َسنٔ ٌِ َت ٔجي َراى َ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َِ ٛي َ

وٌ َٗ ِس أَ َسأ ِ َت َٓ َ٘ ِس أَ َسأ ِ َت
وٌ أَ ٌِ َٗ ِس أَ ِح َش ِي َت َٓ َ٘ ِس أَ ِح َش ِي َت َوإٔذَا َسنٔ ٌِ َت ُض ِه َي ُ٘ولُ َ
َي ُ٘ولُ َ

دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،وصنمر،ایبفالئ،دبعاہللرتہمجفیہےہوجافرپزگراےہ۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،وصنمر،ایبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ولوگںیکرعتفیرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1105

یحٌي ،زبيس بً اخزو ،مشله بً ابزاہيه ،ابوہَللً٘ ،بہ بً ابی ثبيت ،ابوجوزاء ،حرضت ابً ًباض رضي
راوی  :محنس بً ٰ
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َو َزیِ ُس بِ ًُ أَ ِخزَ َو َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُم ِشل ٔ ُه بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه َح َّسثَ َيا أَبُو ص ََٔل ٕل َح َّسثَ َيا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ًُ أَبٔی ثُب َ ِي ٕت ًَ ًِ
ئ
ل ا ِل َح َّي ٔة َم ًِ َم َ ََل اهَّللَ أُذُى َ ِيطٔ ٔم ًِ ثَ َيا ٔ
أَبٔی ا ِل َح ِو َزا ٔ
ئ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه أَصِ ُ
شا َوص َُو َي ِش َن ٍُ
ل ال َّيارٔ َم ًِ َم َ ََل أُذُى َ ِيطٔ ٔم ًِ ثَ َيا ٔ
ض َخي ِ ّرا َوص َُو َي ِش َن ٍُ َوأَصِ ُ
ئ ال َّيا ٔ
ال َّيا ٔ
ض َ ًّ

دمحمنبٰییحی،زدیبنبازخؾ،ملسمنباربامیہ،اوبالہؽ،ہبقعنبایبث،اوبوجزاء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایتنجفاالفہصخشےہسجےکاکؿرھباجںیئولوگںیکرعتفیافرانثءےسےتنسےتنس
افردفزخفاالصخشےہسجےکاکؿرھباجںیئولوگںیکوجہافرربایئےسےتنسےتنس۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،زدیبنبازخؾ،ملسمنباربامیہ،اوبالہؽ،ہبقعنبایبث،اوبوجزاء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

ولوگںیکرعتفیرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1106

راوی  :محنس بً بظار ،ابومحنس بً جٌرف ،طٌبہ ،ابی ًنزاٌ ؿونیً ،بساهَّلل بً ػامت ،حرضت ابوذر رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ا ِل َح ِون ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ الؼَّ ا ٔمتٔ ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ أَبٔی ً ِٔن َز َ
ْشی
اض ًَل َِيطٔ َٗا َل ذَل ٔ َ
ک ًَا ٔج ُ
ل َي ٌِ َن ُ
ذ ٓ َٕر ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ُٗل ُِت َلطُ الزَّ ُج ُ
ل ا ِل ٌَ َن َل ِهَّلِل َٓ ُي ٔح ُّب ُط ال َّي ُ
ل بُ ِ َ

ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ

دمحم نب اشبر ،اوبدمحم نب رفعج ،ہبعش ،ایب رمعاؿ وضین ،دبعاہلل نب اصتم ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسںیمےن رعضایک اکیآدیماخصلدخااعتیل ےئلیکوکیئاکؾرکاتےہنکیلولگاسےس تبحم
رکےنےتگلںیہاساکؾویکہجےس۔آپےنرفامایہیوخ وخربخشیےہومنموک۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبدمحمنبرفعج،ہبعش،ایبرمعاؿوضین،دبعاہللنباصتم،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ولوگںیکرعتفیرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1107

راوی  :محنس بً بظار ،ابوزاؤز ،سٌيس بً سياٌ ابوسياٌ طيبانی ،حبيب بً ابی ثابت ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ أَبُو ٔس َيا ٌٕ َّ
يب بِ ًٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أَبٔی
الظ ِي َبان ٔ ُّی ًَ ًِ َحب ٔ ٔ

ک أَ ِج َزا ٌٔ أَ ِجزُ ِّ ِّ
ل ا ِل ٌَ َن َل َٓ ُي َّل َل ٍُ ًَل َِيطٔ َٓ ُي ٌِحٔبُىٔي َٗا َل َل َ
َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُج ْل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ إنِّٔی أَ ًِ َن ُ
الرس َوأَ ِجزُ
ا ِل ٌَ ََلى ٔ َيةٔ
دمحمنباشبر،اوبداؤد،دیعسنب انسؿاوبانسؿ ابیشین،بیبح نبایباثتب،اوباصحل ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنع ےسرفاتی
ےہاکیصخشےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماکیلمعرکاتوہںفہےھجمااھچاتگلےہارطسحےسہکولگاسوکنس
رکریمیرعتفیرکےتںیہ۔آپےنرفامایھجتوکدفرہاوثابےلماگاکیوتوپدیشہلمعرکےناکافردفرسااالعہینلمعرکےناک۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،دیعسنبانسؿاوبانسؿابیشین،بیبحنبایباثتب،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تینےکایبؿںیم۔
ابب  :زدہاکایبؿ
تینےکایبؿںیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1108

یحٌي بً سٌيس ،محنس بً ابزاہيه تيیم،
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ،محنس بً رمح ،ليث بً سٌسٰ ،
ًل٘نہ بً وٗاؾ ،حرضت ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ ح و َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُر ِم ٕح أَى ِ َبأَىَا َّ
الل ِي ُث بِ ًُ َس ٌِ ٕس َٗ َاَل أَى ِ َبأَىَا
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ
اب َوص َُو َی ِد ُل ُب
یم أَ ِخب َ َر ُظ أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًَ َو َّٗاؾٕ أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ًُ َن َز بِ ًَ ا ِل َد َّل ٔ
َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس أَ ٌَّ ُم َح َّن َس بِ ًَ إٔبِ َزاص َٔيه الت َّ ِي ٔ َّ

اض َٓ َ٘ا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إٔى َّ َنا اْلِ َ ًِ َنا ُل بٔال ِّييَّا ٔ
ت َولٔکُلِّ ا ِمز ٔ ٕئ َما ى َ َوی ٓ ََن ًِ کَاى َ ِت
ال َّي َ
صٔ ِح َزتُ ُط إیٔ َی اهَّللٔ َوإیٔ َی َر ُسولٔطٔ َٓض ٔ ِح َزتُ ُط إیٔ َی اهَّللٔ َوإیٔ َی َر ُسولٔطٔ َو َم ًِ کَاى َ ِت صٔ ِح َزتُ ُط ل ٔ ُسى ِ َيا ي ُٔؼيبُ َضا أَ ِو ا ِم َزأَة ٕ یَ َتزَ َّو ُج َضا َٓض ٔ ِح َزتُ ُط إیٔ َی

َما صَا َج َز إٔل َِيطٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،سیدی نباہرفؿ ،دمحم نب رحم ،ثیل نب دعسٰ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب اربامیہ یمیت ،ہمقلع نبفاقص ،رضحت رمع ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ ولوگں وک ہبطخ انس رےہ ےھت وت اہک ہک ںیم ےن انس ہچنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ
رفامےت ےھت رہ اکی لمع اک وثاب تین ےس وہات ےہ افر رہ اکی آدیم وک فیہ ےلم اگ سج یک فہ تین رکے وس سج آدیم ےن اہلل ف
روسؽےئلیکرجہتیکوتاسیکرجہتاہللفروسؽےکےئلوہیگافر سجیکرجہتداینامکےنیکتینےسوہاییسکوعرتےساکنح
رکےنیکوہاسیکرجہتا یہزیچفںیکرطػوہیگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿ،دمحمنبرحم،ثیلنبدعسٰ،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہیمیت،ہمقلعنبفاقص،رضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تینےکایبؿںیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1109

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً محنس ،وٛيٍ ،اًنع ،ساله بً ابی جٌس ،حرضت ابوٛبظہ اىناری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َح َّسثَ َيا اْلِ َ ًِ َن ُع ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ٌِ ٔس ًَ ًِ أَبٔی َِ ٛبظَ َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ل َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّمةٔ ََ ٛن َث ٔل أَ ِر َب ٌَ ٔة َن َرفٕ َر ُج ْل آ َتا ُظ اهَّللُ َم ّاَل َؤًل ِّنا
اْلِ َى ِ َنار ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم َث ُ

ل َص َذا ًَنٔل ُِت ٓ ٔيطٔ
اٌ یٔی ٔم ِث ُ
َٓ ُض َو َي ٌِ َن ُ
ل بٔ ٌٔ ِلنٔطٔ فٔی َمالٔطٔ یُ ِي ٔٔ ُ٘طُ فٔی َح ِّ٘طٔ َو َر ُج ْل آ َتا ُظ اهَّللُ ًٔل ِّنا َول َِه یُ ِؤتٔطٔ َم ّاَل َٓ ُض َو َي ُ٘و ُل َل ِو ک َ َ
ل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُض َنا فٔی اْلِ َ ِجز ٔ َس َوائْ َو َر ُج ْل آ َتا ُظ اهَّللُ َم ّاَل َول َِه یُ ِؤتٔطٔ ًٔل ِّنا َٓ ُض َو
ٔم ِث َل َّال ٔذی َي ٌِ َن ُ
ل َص َذا ًَنٔل ُِت ٓ ٔيطٔ ٔم ِث َل َّال ٔذی
اٌ یٔی ٔم ِث ُ
َی ِدب ٔ ُم فٔی َمالٔطٔ یُ ِي ٔٔ ُ٘ ُط فٔی َُي ِر ٔ َح ِّ٘طٔ َو َر ُج ْل ل َِه یُ ِؤتٔطٔ اهَّللُ ًٔل ِّنا َو ََل َم ّاَل َٓ ُض َو َي ُ٘و ُل ل َِو ک َ َ
ل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ ُض َنا فٔی ا ِلو ٔ ِز ٔر َس َوائْ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر ا ِل َن ِز َوز ُّٔی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس
َي ٌِ َن ُ
الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ٌِ ٔس ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی َِ ٛبظَ َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ح و

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل بِ ًٔ َس ُن َز َة َح َّسث َ َيا أَبُو أ ُ َسا َم َة ًَ ًِ ُمٔ ََّـ ٕل ًَ ًِ َم ِي ُؼو ٕر ًَ ًِ َسال ٔ ٔه بِ ًٔ أَبٔی ا ِل َح ٌِ ٔس ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی
َِ ٛبظَ َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ى َ ِح َو ُظ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،یلع نب دمحم ،فعیک ،اشمع ،اسمل نب ایب دعج ،رضحت اوبہشبک اامنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاساتمےکولوگںیکاثمؽاچروتیصخشںیکرطحےہاکیوتفہصخشسجوکاہلل
اعتیلےنامؽافرملعدایفہاےنپےکوماقفلمعرکاتےہاےنپامؽںیمافراسوکرخچرکاتےہاےنپقحںیمدفرسےفہصخشسجوک
اہلل اعتیل ےن ملع دای نکیل امؽ ںیہن دای فہ اتہک ےہ ارگ ھجم وک امؽ اتلم وت ںیمےلہپ صخشیک رطحاس رپ لمعرکاتآپ ےن رفامای ہی دفونں
صخشرباربںیہوثابںیم۔رسیتےفہصخشسجوکاہللاعتیلےن امؽداینکیلملعںیہن دای فہاےنپ امؽںیمےبدح وغ ارخااجترکات
ےہ وچےھت فہ صخش سج وک اہلل اعتیل ےن ملع دای ہن امؽ نکیل فہ اتہک ےہ ارگ ریمے اپس امؽ وہات وت ںیم رسیتی صخش یک رطح اس وک
رصػرکڈااتل۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبدمحم،فعیک،اشمع،اسملنبایبدعج،رضحتاوبہشبکاامنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تینےکایبؿںیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1110

یحٌي  ،یزیس بً ہاروٌ ،شیک ،ليث ،كاؤض ،ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :احنس بً سياٌ ،محنسبً ٰ

ش ٕ
ض ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
یک ًَ ًِ ل َِي ٕث ًَ ًِ كَا ُو ٕ
وٌ ًَ ًِ َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َیزٔی ُس بِ ًُ صَ ُ
ار َ
اض ًَل َی ىٔيَّات ٔض ٔ ِه
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔى َّ َنا یُ ِب ٌَ ُث ال َّي ُ
ادمحنبانسؿ،دمحمنبٰییحی،سیدینباہرفؿ،رشکی،ثیل،اطؤس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایولوگںاکرشحاؿیکوتینںرپوہاگ۔
رافی  :ادمحنبانسؿ،دمحمنبٰییحی،سیدینباہرفؿ،رشکی،ثیل،اطؤس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تینےکایبؿںیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1111

راوی  :زہير بً محنس ،زَکیا بً ًسی ،شیک ،اًنع ،ابی سٔياٌ  ،جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیَّا بِ ًُ ًَس ٓ ٕ
اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
ٔی أَى ِ َبأَىَا َ ٔ
َح َّسثَ َيا ُز َصيِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس أَى ِ َبأَىَا َز َ ٔ
یک ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
ش ْ
اض ًَل َی ىٔيَّات ٔض ٔ ِه
ْش ال َّي ُ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ ِح َ ُ

زریہنبدمحم،زرکاینبدعی،رشکی،اشمع،ایبایفسؿ،اجربریضاہللاعتٰیلہنعےسیھبایسییہرفاتیےہ۔
رافی  :زریہنبدمحم،زرکاینبدعی،رشکی،اشمع،ایبایفسؿ،اجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسنؿیکآرزفافررمعاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
ااسنؿیکآرزفافررمعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1112

یحٌي بً سٌيس ،سٔياٌ  ،ابی يٌلی ،ربيٍ بً خثيه ،حرضت ًبساهَّلل
راوی  :ابوبْش برک بً خلٕ ،ابوبرک بً خَلز باہلیٰ ،
بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ َخ ََّلز ٕ ا ِل َباصٔل ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ًِ
رک بِ ًُ َخل َٕٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بٔ ِْشٕ بَ ِ ُ
أَبٔی َي ٌِل َی ًَ ًِ ال َّزبٔي ٍٔ بِ ًٔ ُخ َث ِي ٕه ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َخ َّم َخ ًّلا ُم َز َّب ٌّا َو َخ ًّلا َو َس َم

وٌ َما َص َذا
ا ِل َد ِّم ا ِل ُن َزبَّ ٍٔ َو ُخ ُلوكّا إیٔ َی َجاى ٔ ٔب ا ِل َد ِّم َّال ٔذی َو َس َم ا ِل َد ِّم ا ِل ُن َزبَّ ٍٔ َو َخ ًّلا َخارٔ ّجا ٔم ًِ ا ِل َد ِّم ا ِل ُن َزبَّ ٍٔ َٓ َ٘ا َل أَ َت ِس ُر َ

َ
َ
َ
رع ُ
اق َت ِي َض ُظ ُط أَ ِو َت ِي َض ُش ُط ٔم ًِ کُلِّ
َٗالُوا اهَّللُ َو َر ُسولُ ُط أ ًِ َل ُه َٗا َل َص َذا ِاْل ٔ ِن َشا ٌُ ا ِل َد ُّم اْلِ ِو َس ُم َو َص ٔذظ ٔا ِلد ُُل ُون إیٔ َی َج ِيبٔطٔ اْلِ ِ َ
ل
ل ا ِل ُن ٔح ُيم َوا ِل َد ُّم ا ِل َدارٔ ُد اْلِ َ َم ُ
َمکَا ٌٕ َٓإ ٔ ٌِ أَ ِخ َلأ َ ُظ َص َذا أَ َػابَ ُط َص َذا َوا ِل َد ُّم ا ِل ُن َزبَّ ٍُ اْلِ َ َج ُ

اوبرشبرکبنبفلخ ،اوبرکب نبالخدابیلہٰ ،ییحینبدیعس ،ایفسؿ،ایبیلعی ،رعیبنبمیثخ ،رضحتدبعاہللنبوعسمد ریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی طخ رمعب اچنیھک افر اس رمعب ےک چیب ںیم اکی افر طخ اچنیھک افر اس چیب
فاےل طخ ےک دفونں رطػ تہب ےس طخ ےچنیھک افر اکی طخ اس رمعب ےک ابرہ اچنیھک رھپ آپ ےن رفامای مت اجےتن وہ ہی ایک ےہ ؟ اوہنں
ےناہکاہللاعتیلافراساکروسؽوخباجاتنےہ۔آپےنرفامایہیچیباکطخآدیمےہافرہیوجاسےکدفونںرطػطخںیہہیامیبرایں
افرآںیتفںیہوجہشیمہاسوکاکیتٹافرڈیتسریتہےہاچرفںارطاػےسارگاکیآتفےساچبوتدفرسیآتفںیمالتبموہاتےہافر
ہیوجاچرطخاوکسریھگےوہےئںیہہیایکسرمعےہافروجطخاسرمعبےسابرہلکنایگفہاسیکآرزفےہ۔
رافی  :اوبرشبرکب نبفلخ ،اوبرکب نبالخدابیلہٰ ،ییحی نبدیعس،ایفسؿ،ایبیلعی،رعیب نبمیثخ،رضحتدبعاہلل نب وعسمدریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ااسنؿیکآرزفافررمعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1113

راوی  :اسح ٙبً ميؼور ،نرض بً طنييل ،حناز بً سلنہً ،بساهَّلل بً ابوبرک ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رض بِ ًُ ُط َن ِي ٕل أَى ِ َبأَىَا َح َّنازُ بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی بَ ِرکٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَى َ َص
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼورٕ َح َّسثَ َيا ال َّي ِ ُ
بِ ًَ َمال ٔ ٕک َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َص َذا ابِ ًُ آ َز َو َو َص َذا أَ َجلُ ُط ً ٔ ِي َس ََٗٔا ُظ َو َب َش َم َی َس ُظ أَ َما َم ُط ث ُ َّه َٗا َل

َوثَ َّه أَ َملُ ُط

ص
من
ت
ااحسؼ نب وصنمر ،رضن نب ل ،امحد نب ہملس ،دبعاہلل نب اوبرکب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیآدیمےہ افر ہیایکسرمعےہاینپ رگدؿےکاپساہھتراھکرھپاانپاہھتآےگالیھپایافر
رفامایاہیںکتایکسآرزفسبیھوہیئےہ۔
ص
رافی  :ا،قحنبوصنمر،رضننب منتل،امحدنبہملس،دبعاہللنباوبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ااسنؿیکآرزفافررمعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1114

راوی  :ابومزواٌ محنس بً ًثناٌ ًثنانیً ،بسالٌزیز بً ابی حازوًَ ،لء بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ
اٌ ا ِل ٌُ ِث َنان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
اٌ ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ

َّ
َّ
َّ
اب فٔی حُبِّ اث ِ َي َتي ِ ٔن فٔی ُحبِّ ا ِل َح َياة ٔ َو َٛث ِ َرة ٔ
ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل َٗل ُِب الظ ِيذٔ َط ٌّ
ا ِل َنا ٔل
اوبرمفاؿ دمحم نب امثعؿ امثعین ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

وبڑےھاکدؽوجاؿوہاتےہدفزیچفںیکتبحمںیماکیوتزدنیگیکتبحمںیمدفرسےامؽیکتبحمںیم۔
رافی  :اوبرمفاؿدمحمنبامثعؿامثعین،دبعازعلسینبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ااسنؿیکآرزفافررمعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1115

راوی  :بْش بً مٌاذ رضیز ،ابوًواىہٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

الرضیزُ َح َّسثَ َيا أَبُو ًَ َواى َ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِض َز ُو
ْش بِ ًُ ُم ٌَاذ ٕ َّ ٔ
َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
ْح ُؾ ًَل َی ا ِل ٌُ ُنز ٔ
ْح ُؾ ًَل َی ا ِل َنا ٔل َوا ِل ٔ ِ
ابِ ًُ آ َز َو َو َي ٔظ ُّب ٔم ِي ُط اث ِ َي َتا ٌٔ ا ِل ٔ ِ
رشبنباعمذرضری،اوبوعاہن ،اتقدہ،رضحتاسن ریضاہلل اعتٰیلہنعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہآرضحنت یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایآدیموبڑاھوہاتاجاتےہافردفزیچںیاسںیموجاؿوہیتاجیتںیہاکیوتامؽیکرحصدفرسےرمعیکرحص۔
رافی  :رشبنباعمذرضری،اوبوعاہن،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ااسنؿیکآرزفافررمعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1116

راوی  :ابومزواٌ ًثنانیً ،بسالٌزیزبً ابی حازوًَ ،لء بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
اٌ ا ِل ٌُ ِث َنان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو َم ِز َو َ
وٌ َم ٌَ ُض َنا ثَال ٔثْ َو ََل یَ ِن ََلُ َنٔ َِش ُط إ ٔ ََّل
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل َِو أَ ٌَّ َٔلبِ ًٔ آ َز َو َواز ٔ َیي ِ ٔن ٔم ًِ َما ٕل َْلَ َح َّب أَ ٌِ َیَ ُٜ

اب
اب َویَت ُ
التُّ َر ُ
ُوب اهَّللُ ًَل َی َم ًِ َت َ
اوبرمفاؿ امثعین ،دبعازعلسینب ایب احزؾ ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ آدیم ےک اپس دف فادایں رھب رک امؽ وہ رھپ یھب اس اک یج اچےہ ہک (اکش) اکی افر وہیت۔ اس ےک
سفنوکوکیئزیچرھبےنفایلںیہنوساےئیٹمےک۔
رافی  :اوبرمفاؿامثعین،دبعازعلسینبایباحزؾ،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ااسنؿیکآرزفافررمعاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1117

راوی  :حشً بً رعٓہً ،بسالزحنً بً محنس محاربی ،محنس بً ًنزو ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رع َٓ َة َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ا ِل ُن َحارٔب ٔ ُّی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ
َح َّسثَ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ َ َ
ار أ ُ َّمًٔي َما بَي ِ َن ِّ
الش ِّتي َن إیٔ َی َّ
ک
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَ ًِ َن ُ
الش ِبٌٔي َن َوأَ َٗ ُّل ُض ِه َم ًِ َی ُحو ُز ذَل ٔ َ

نسحنبرعہف،دبعارلنمحنبدمحماحمریب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیاتمےکارثکرمعںیاسھٹےسرکیلرتسکتوہںیگافراؿںیمےسمکیہاےسیولگوہںےگوج
رتسےساجتفزرکںیےگ۔

رافی  :نسحنبرعہف،دبعارلنمحنبدمحماحمریب،دمحمنبرمعف،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیناکؾوکہشیمہرکان۔
ابب  :زدہاکایبؿ
کیناکؾوکہشیمہرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1118

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواَلحوؾ ابی اسح ،ٙابی سلنہ ،حرضت او النوميين او سلنہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ؾ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙأَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أ ُ ِّو َسل ََن َة َٗال َِت َو َّال ٔذی َذ َص َب ب ٔ َي ِٔ ٔشطٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
وو
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما َم َ
اٌ أَ َح َّب اْلِ َ ًِ َنا ٔل إٔل َِيطٔ ا ِل ٌَ َن ُ
اٌ أَ ِٛثَرُ َػ ََلتٔطٔ َوص َُو َجال ٔ ْص َوک َ َ
ات َحًَّي ک َ َ
ل الؼَّ ال ٔ ُح َّال ٔذی َی ُس ُ
اٌ َي ٔشي ّرا
ًَل َِيطٔ ا ِل ٌَ ِب ُس َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباالوحص ایب ااحسؼ  ،ایب ہملس ،رضحت اؾ اوملنینم اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ مسق ایکس وج
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل ایگ (داین ےس) آپ ےن ااقتنؽ ںیہن رفامای اہیں کت ہک آپ ارثک امنز ھٹیب رک ادا رکےت افر
آپوکتہبدنسپفہلمعاھتوجہشیمہایکاجےئارگہچوھتڑاوہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباالوحصایبا،قح،ایبہملس،رضحتاؾاوملنینماؾہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
کیناکؾوکہشیمہرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1119

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابواسامہ ،ہظاو بً رعوہ ،او النوميين جياب ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا ػسي٘ہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

ُ
رع َو َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت کَاى َ ِت ً ٔ ِيسٔی ا ِم َزأَ ْة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا أَبُو أ َسا َم َة ًَ ًِ ص ٔظَ او ٔ بِ ًٔ ُ ِ

َک ٔم ًِ َػ ََلت َٔضا َٓ َ٘ا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ
ٓ ََس َخ َل ًَل َ َّی ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َم ًِ َص ٔذظ ٔ ُٗل ُِت ُٓ ََلى َ ُة ََل َت َي ُاو َت ِذ ُ ُ
اٌ أَ َح َّب ِّ
وو ًَل َِيطٔ َػاحٔبُ ُط
الس َ
وٌ ٓ ََواهَّللٔ ََل یَ َن ُّل اهَّللُ َحًَّي َت َن ُّلوا َٗال َِت َوک َ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ِط ًَل َِيِ ُٜه ب ٔ َنا تُ ٔلي ُ٘ َ
یً إٔل َِيطٔ َّال ٔذی َی ُس ُ
اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمہچنباعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعدصہقیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ
ہک اکی وعرت ریمے اپس یھٹیب ؟یھ اےنت ںیم آپ رشتفی الےئ آپ ےن وپاھچ ہی وکؿ وعرت ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک الفین
وعرتوج راتوکںیہن وسیت۔آپ ےنرفامایپچرہرکااسیلمعرکفسجیکاطتقروھک دساابنےنہ یکافر ہشیمہرکےنیکویکہکنمسق
دخایکاہللاعتیلںیہنےکھتوثابد ےنےسمتیہکھتاجؤےگلمعرکےنےس۔اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےناہکآپوکفہلمعدنسپ
اھتسجوکآدیمہشیمہرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،اؾاوملنینمہچنباعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعدصہقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
کیناکؾوکہشیمہرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1120

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٓ ،ـل بً زٛين ،سٔياٌ ،جزیزی ،ابی ًثناٌ  ،حرضت حيولہ کاتب التنيیم اَلسيسی

اٌ ًَ ًِ َح ِيوَ َل َة ا ِلکَات ٔٔب
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ا ِلٔ َِـ ُ
اٌ ًَ ًِ ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی ًُ ِث َن َ
ل بِ ًُ زُ َٛي ِ ٕن ًَ ًِ ُسٔ َِي َ

َکىَا ا ِل َح َّي َة َوال َّي َار َحًَّي َٛأَىَّا َرأِ َی ا ِل ٌَي ِ ٔن َٓ ُ٘ ِن ُت
ال َّتنٔ ٔ ِّ
يیم اْلِ ُ َس ِّيس ِّٔی َٗا َل َُّ ٛيا ً ٔ ِي َس َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ٓ ََذ َ ِ
يت أَبَا بَ ِرکٕ َٓ ُ٘ل ُِت ىَا َٓ ِ٘ ُت ىَا َٓ ِ٘ ُت َٓ َ٘ا َل أَبُو
َُخ ِج ُت َٓ َل٘ ٔ ُ
َک ُت َّال ٔذی َُّ ٛيا ٓ ٔيطٔ ٓ َ َ
إیٔ َی أَصِلٔی َو َو َلسٔی ٓ ََـ ٔحُ ِٜت َو َلٌ ِٔب ُت َٗا َل ٓ ََذ َ ِ
َک ُظ لٔل َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل یَا َح ِيوَ َل ُة ل َِو ُِ ٛيت ُِه ََ ٛنا َتُٜوى َُوٌ ً ٔ ِيسٔی
بَ ِرکٕ إٔىَّا َل َئ ٌَِلُ ُط ٓ ََذ َص َب َح ِيوَ َل ُة ٓ ََذ َ َ
َرِٗٔ ُٜه یَا َح ِيوَ َل ُة َسا ًَ ّة َو َسا ًَ ّة
ل ََؼا َٓ َح ِتِ ُٜه ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة ًَل َی َُ ُ ٔطِ ُٜه أَ ِو ًَل َی ُ ُ

اوبرکبنبایبہبیش،لضفنبدنیک،ایفسؿ،رجریی،ایبامثعؿ،رضحتہلظنحاکبتایمیمتلاالدیسیےسرفاتیےہمہآرضحنتیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاپس ےھتآپ ےن تنج افر دفزخ اکایبؿ ایک وگای مہ اؿدفونں وک دک ےنھےگل رھپ ںیم اےنپ رھگفاولں افر وچبں
ےکاپسایگ افراسنہافرالیھک دعباسےک ےھجمفیہایخؽآای سجںیمںیمےلہپ اھت(ینعی تنجافرمنہاک)ںیم الکن افر اوبرکبدصقیےس
الم۔ںیمےناہکںیموتانمقفوہایگانمقفوہایگویکہکنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتبحصںیمریمادؽافررطحاکاھتافراب
افر رطح اک وہایگ۔ اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک امہرا یھب یہی احؽ ےہ رھپ ہلظنح آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیمآےئافرآپےسایبؿایک۔آپےنرفامایاےہلظنحارگمتاساحؽرپروہےسیجریمےاپسرےتہوہوترفےتشمتےس
اصمہحفرکںیاہمترےوھچبونںرپایراوتسںںیماےہلظنحاکیاستعایسیےہدفرسیفہسیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،لضفنبدنیک،ایفسؿ،رجریی،ایبامثعؿ،رضحتہلظنحاکبتایمیمتلاالدیسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
کیناکؾوکہشیمہرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1121

راوی ً :باض بً ًثنانی زمظقی ،وليسبً مشله ،ابً لہيٌہً ،بسالزحنً ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
اٌ ِّ
رع ُد َسنٔ ٌِ ُت
َّاض بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ
يٌ َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ اْلِ ِ َ
وٌ َٓإ ٔ ٌَّ َخي ِ َر ا ِل ٌَ َن ٔل أَ ِز َو ُم ُط َوإ ٔ ٌِ َٗ َّل
أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه اک ِ َل ُٔوا ٔم ًِ ا ِل ٌَ َن ٔل َما تُ ٔلي ُ٘ َ

ابعسنبامثعیندیقشم،فدیلنبملسم،انب ہعیہل،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایا انیہلمعرکفےنتجیکاطتقمتںیمےہوجہشیمہوہارگہچوھتڑاوہ۔
رافی  :ابعسنبامثعیندیقشم،فدیلنبملسم،انبہعیہل،دبعارلنمحارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
کیناکؾوکہشیمہرکان۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1122

ًيسي بً جاریہ ،جابز بً ًبساهَّلل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :نزو بً رآٍ ،يٌ٘وب بً ًبساهَّلل اطٌزیٰ ،

وب بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی ًَ ًِ ً َٔيسي بِ ًٔ َجارٔیَ َة ًَ ًِ َجاب ٔز ٔبِ ًٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َٗا َل َمزَّ َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َرآ ٔ ٍٕ َح َّسث َ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
اهَّللٔ ػلَّی اهَّللُ ًَلَيطٔ وس َّله ًَل َی َر ُج ٕل يُؼل ِّی ًَل َی ػ ِ َ
ُ
رص َٖ ٓ ََو َج َس ال َّز ُج َل ي َُؼل ِّی
َ
َ
ِ َ َ َ
َ َ
ُخة ٕ َٓأتَی ىَاح َٔي َة َمَ ٜة ٓ ََن ََ ٜث َمل ٔ ًّيا ث َّه ا ِن َ َ
اض ًَل َِيِ ُٜه بٔا ِل َ٘ ِؼ ٔس ث َ ََلثّا َٓإ ٔ ٌَّ اهَّللَ ََل یَ َن ُّل َحًَّي َت َن ُّلوا
ًَل َی َحالٔطٔ َٓ َ٘ َاو َٓ َح َن ٍَ َی َسیِطٔ ث ُ َّه َٗا َل یَا أَ ُّی َضا ال َّي ُ
رمعفنبراعف،وقعیبنبدبعاہللارعشیٰ،یسیعنباجرہی،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملس اکی صخش رپ ےس زگرے وج اکی رھتپیک اٹچؿ رپ امنز ڑپھ راہ اھت رھپآپ ہکمیک رطػ ےئگ افر وھتڑی دریفاہں رہھٹے
بج ولٹ رک آےئ وت داھکی فہ صخش ایس احؽ رپ امنز ڑپھ راہ ےہ آپ ڑھکے وہےئ افر دفونں اہوھتں وک المای افر رفامای اے ولوگ! مت
الزؾرکولاےنپافرپایمہنرفیوکاسےئلہکاہللاعتیلںیہنااتکاجاتوثابد ےنےسمتیہااتکاجےتوہلمعرکےنےس۔
رافی  :رمعفنبراعف،وقعیبنبدبعاہللارعشیٰ،یسیعنب اجرہی،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگوہںاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
انگوہںاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1123

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،وٛيٍ ،اًنع ،ط٘ي ، ٙحرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يِ ًَ ًِ ًَ ٙبسٔ اهَّللٔ َٗا َل ُٗ ِل َيا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ َوأَبٔی ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َط٘ ٔ ٕ

اٌ فٔی
أَى ُ َؤا َخ ُذ ب ٔ َنا َُّ ٛيا َن ٌِ َن ُ
ل فٔی ا ِل َحاصٔل ٔ َّي ٔة َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ أَ ِح َش ًَ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔل َِه یُ َؤا َخ ِذ ب ٔ َنا ک َ َ
َ
ا ِل َحاصٔل ٔ َّيةٔ َو َم ًِ أَ َسا َئ أُخ َٔذ بٔاْلِ َ َّو ٔل َو ِاْ ٔ ٔ
دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہمہےنرعضایکایروسؽ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ےس وماذخہ وہاگ اؿ اامعؽ اک وج مہ ےن اجتیلہ ےک زامہن ںیم ےئک۔ آپ ےن رفامای سج ےن االسؾ
ےکزامہنںیم ےئک۔آپےنرفامایسجےناالسؾےکزامہنںیمکیناکؾےئکاوکساجتیلہےکولمعںاکوماذخہہنوہاگافرسجےنربا
ایکاسےسافؽافرآرخدفونںاامعؽاکوماذخہوہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،فعیک،اشمع،،قیق،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انگوہںاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1124

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،خَلز بً مدلس ،سٌيس بً مشله بً باىکً ،امز بً ًبساهَّلل بً زبيرً ،وٖ بً حارث ،او

النوميين سيسہ ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

ک َسنٔ ٌِ ُت ًَا ٔم َز بِ ًَ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َم ِد َل ٕس َح َّسثَىٔي َسٌٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٔه بِ ًٔ بَاى َ َ
الزُّبَي ِر ٔ َي ُ٘و ُل َح َّسثَىٔي ًَ ِو ُٖ بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث ًَ ًِ ًَائٔظَ َة َٗال َِت َٗا َل یٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا ًَائٔظَ ُة إٔیَّا ٔک

َّ
ْقا ٔ
ت اْلِ َ ًِ َنا ٔل َٓإ ٔ ٌَّ ل ََضا ٔم ًِ اهَّللٔ كَال ٔ ّبا
َو ُم َح َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،الخد نب دلخم،دیعس نب ملسم نب ابکن ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ،وعػ نب احرث ،اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساراشدرفامایوتاؿانگوہںےسیچبرہنجوکولگریقح
اجےتنںیہاسےئلہکاہللاعتیلاؿاکیھبوماذخہرکےاگ۔
رافی  :اوبرکب نب ایب ہبیش ،الخد نب دلخم ،دیعس نب ملسم نب ابکن ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ،وعػ نب احرث ،اؾ اوملنینم دیسہ
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انگوہںاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1125

راوی  :ہظاو بً ًنار ،حاته بً اسناًيل ،وليسبً مشله ،محنس بً ًحَلٌٌ٘ٗ ،اَ بً حٜيه ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا َحات ٔ ُه بِ ًُ إ ٔ ِس َنٌٔي َل َوا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ بِ ًٔ
َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل ُن ِؤ ٔم ًَ إٔذَا أَذِى َ َب کَاى َ ِت ىَُ ِٜت ْة َس ِو َزا ُئ فٔی
َّ
اٌ ًَل َی
رف ُػ٘ ٔ َل َٗ ِلبُ ُط َٓإ ٔ ٌِ َزا َز َزا َز ِت ٓ ََذل ٔ َ
ََک ُظ اهَّللُ فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ َ َِّک بَ ِل َر َ
َٗلِبٔطٔ َٓإ ٔ ٌِ َت َ
ک الزَّا ٌُ ال ٔذی ذ َ َ
اب َوىَزَ ََ َوا ِس َت ِِ َ َ

وٌ
ُٗلُوبٔض ٔ ِه َما کَاى ُوا َیٔ ِٜشبُ َ
اشہؾ نب امعر ،احمت نب اامسلیع ،فدیلنب ملسم ،دمحم نب الجعؿ ،اقعقع نب میکح ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایومنمبجانگہرکاتےہوتاسےکدؽںیماکیایسہدہبھڑپاجاتےہرھپارگ
وتہبرکےفہآدنئہےئلیکاسےسابزآےئافر اافغتسررکےوتااکسدؽکمچرکاصػوہاجاتےہہیدہبھداغدفروہاجاتےہافرارگ
َ ُُ ن
ِه
ِ
ْ
ُ
َ
ِ
َ َؿ)ینعیانگہ
افرزایدہانگہرکےوتہیدہبھایسہوہاجاتےہافراؿےسیہیرمادےہاسآتیںیم َ َّ أ
اؿ َعق ْم َ أمکأيا َ ُ
(َکلَبْ َر َ
ےسڈرےترانہافرایکساعدتوہاجان۔
رافی  :اشہؾنبامعر،احمتنباامسلیع،فدیلنبملسم،دمحمنبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انگوہںاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1126

راوی ً :يسي بً یوىص رملیً٘ ،بہ بً ًل٘نہ بً خسیس مٌاَی ،اركاة بً ميذر ،ابی ًامز الہانی ،حرضت ثوباٌ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اَ ُّی ًَ ًِ أَ ِركَا َة بِ ًٔ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ ًَ ًِ أَبٔی ًَا ٔمز ٕ
َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص ال َّز ِمل ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًُ ِ٘ َب ُة بِ ًُ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َخسٔی ٕخ ا ِل َن ٌَ ٔ ٔ
وٌ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ب ٔ َح َش َيا ٕ
ت
اٌ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط َٗا َل َْلَ ًِل ََنًَّ أَٗ َِوا ّما ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي یَأِتُ َ
اْلِ َ ِل َضان ٔ ِّی ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ
يـا ٓ ََي ِح ٌَلُ َضا اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َص َب ّ
ائ َم ِي ُث ّورا َٗا َل ث َ ِوبَا ٌُ َیا َر ُسو َل اهَّللٔ ٔػ ِٔ ُض ِه َل َيا َج ِّلض ٔ ِه َل َيا أَ ٌِ ََل
أَ ِم َثا ٔل ٔج َبا ٔل ت َٔضا َم َة ب ٔ ّ
وٌ ٔم ًِ َّ
وٌ َو َل َّٔ ٜي ُض ِه أَٗ َِو ْاو إٔذَا
الل ِي ٔل ََ ٛنا َتأ ِ ُخ ُذ َ
وٌ ٔم ِي ُض ِه َوى َ ِح ًُ َلَ َن ٌِ َل ُه َٗا َل أَ َما إٔى َّ ُض ِه إ ٔ ِخ َواىُِ ُٜه َو ٔم ًِ ٔجل َِستِٔ ُٜه َو َیأ ِ ُخ ُذ َ
ىََ ُٜ

َخل َِوا ب ٔ َن َحارٔو ٔاهَّللٔ اى ِ َت َضُٜوصَا

یسیع نب ویسن ریلم ،ہبقع نب ہمقلع نب دخدیاعمرفی ،اراطة نب ،رذر ،ایب اعرمااہلین ،رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ےہیبنےنرفامایںیماجاتنوہںاؿولوگںوکوجایقتمےکدؿاہتہمےکاہپڑفںےکرباربایکینںےلرکآںیئےگنکیلاہللاعتیلاؿ
وک اس ابغر یک رطح رک دے اگ وج اڑ اجات ےہ۔ وثابؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اؿ ولوگں اک احؽ مہ ےس ایبؿ رک دےئجی افر وھکؽ رک
ایبؿ رفام ےیئ اتہک مہ الیملع ےس اؿولوگں ںیم ہن وہ اجںیئ۔ آپ ےن رفامای مت اجؿول ہک فہولگ اہمترے اھبویئں ںیم ےس ںیہ افر
اہمتریوقؾ ںیمےسافررات وکایسرطحابعدترکںیےگ ےسیجمتابعدترکےت وہ نکیلفہولگ ہیرکںی ےگہک بج اےلیکوہں
ےگوترحاؾاکومںاکاراکتبرکںیےگ۔
رافی  :یسیعنبویسنریلم،ہبقعنبہمقلعنبدخدیاعمرفی،اراطةنب،رذر،ایباعرمااہلین،رضحتوثابؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
انگوہںاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1127

راوی  :ہاروٌ بً اسحً ،ٙبساهَّلل بً سٌيسً ،بساهَّلل بً ازریص ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یص ًَ ًِ أَبٔيطٔ َو ًَ ِّنطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َيا صَ ُ
ارو ٌُ بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزرٔ َ
ل
ل ا ِل َح َّي َة َٗا َل ال َّت ِ٘ َوی َوحُ ِش ًُ ا ِل ُدلُ َٔ ٙو ُسئ ٔ َل َما أَ ِٛثَرُ َما یُ ِسخٔ ُ
َٗا َل ُسئ ٔ َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما أَ ِٛثَرُ َما یُ ِسخٔ ُ

رف ُد
ال َّي َار َٗا َل اْلِ َ ِج َوَٓا ٌٔ ا ِل َٔ ُه َوا ِل َ ِ

اہرفؿنبااحسؼ،دبعاہللنبدیعس،دبعاہللنبادرسی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس وپاھچ ایگ ارثک ولگ سک زیچ ویکہج ےس تنج ںیم اجںیئ ےگ؟ آپ ےن رفامای اہلل اعتیل ےس ڈرےن ویکہج افر نسح قلخ
ویکہج ےس افر وپاھچ ایگ ارثک سک زیچ ویکہج ےس دفزخ ںیم اجںیئ ےگ ؟ آپ ےن رفامای ہنم افر رشاگمہ ویکہج ےس ہنم ےس ربی ابںیت
اکنںیلےگافررشاگمہےسرحاؾرکںیےگ۔

رافی  :اہرفؿنبا،قح،دبعاہللنبدیعس،دبعاہللنبادرسی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتہباکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1128

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،ورٗاء ،ابی زىاز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ َ
َ
رع ٔد ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ
رک بِ ًُ أبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َيا َو ِر َٗا ُئ ًَ ًِ أبٔی الزِّىَاز ٔ ًَ ًِ اْلِ ِ َ

َّ
َ
َ ُح ب ٔ َت ِوبَ ٔة أَ َح ٔس ُِ ٛه ٔم ِي ُط بٔ َـ َّالتٔطٔ إٔذَا َو َج َسصَا
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل أ ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابشہب ،فراقء ،ایب زاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایےبکشاہللزعفلجمتںیمےسیسکےکوتہبرکےنےسااسیوخشوہاتےہےسیجوکیئاینپمگدشہزیچاپےنےس۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،فراقء،ایبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1129

راوی  :يٌ٘وب بً حنيس بً کاسب مسیىي ،ابومٌاویہ ،جٌرف بً بزٗاٌ ،یزیسبً اػه ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ اْلِ َ َػ ِّه ًَ ًِ أَبٔی
اٌ ًَ ًِ یَز ٔ َ
رف بِ ًُ ب ُ ِز َٗ َ
َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ًُ حُ َن ِي ٔس بِ ًٔ کَاسٔبٕ ا ِل َنسٔیىٔ ُّي َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ُ
ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل َِو أَ ِخ َلأِتُ ِه َحًَّي َت ِبلُ َّ َخ َلا َیا ُِ ٛه َّ
اب ًَل َِيِ ُٜه
الش َنا َئ ث ُ َّه تُبِت ُِه َل َت َ
وقعی ب نب دیمح نب اکبس دمینی ،اوباعمفہی ،رفعج نب رباقؿ ،سیدینب امص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتاےنتانگہرکفہکآامسؿکتچنہپاجںیئرھپمتوتہبرکوتاہللاعتیلمتوکاعمػرکدے
اسدقراسیکر تمفعیسےہ۔
رافی  :وقعیبنبدیمحنباکبسدمینی،اوباعمفہی،رفعجنبرباقؿ،سیدینبامص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1130

راوی  :سٔياٌ بً وٛيٍٓ ،ـيل بً مززوً ،ٚليہ ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ بِ ًُ َوٕ ٔ ٛ
يٍ َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ ُٓ َـ ِي ٔل بِ ًٔ َمزِزُو ٕٔ ًَ ًِ ًَ ٚل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ق َٓا ِل َت َن َش َضا َحًَّي إٔذَا أَ ًٌَِي َت َش َّطی ب ٔ َث ِوبٔطٔ َٓب َ ِي َيا
َو َس َّل َه ل ََّل ُط أََِ َ ُح ب ٔ َت ِوبَ ٔة ًَ ِبسٔظ ٔ ٔم ًِ َر ُج ٕل أَ َؿ َّل َراح ٔ َل َت ُط بٔٔ َََلة ٕ ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ
ٕ َّ
الث ِو َب ًَ ًِ َو ِجضٔطٔ َٓإٔذَا ص َُو ب ٔ َزاح ٔ َلتٔطٔ
ص َُو ََ ٛذل ٔ َ
ک إٔذِ َسنٔ ٍَ َو ِج َب َة الزَّاح ٔ َل ٔة َح ِي ُث َٓ َ٘ َس َصا َٓ َٜظَ َ
ایفسؿ نب فعیک ،لیضف نب رمزفؼ  ،ہیط ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ےب کش اہلل اعتیل اےنپ دنبفں ےک وتہب رکےن ےس اس صخش ےس زایدہ وخش وہات ےہ سج اک اکی افٹن ےب آب فداہن لگنج
ںیموھکاجےئفہاوکسڈوھڈنات رےہاہیںکتہککھترکاانپڑپکاافڑھےلافرٹیلاجےئہیھجمسرکابرمےنںیموکیئکشںیہن

اپین بس ایس افٹن رپ اھت افر اس لگنج ںیم اپین کت ںیہن اےنت ںیم فہ افٹن یک آفاز ےنس افر ڑپکا اےنپ ہنم ےس ااھٹ رک دےھکی وت ایس اک
افٹنآاتوہ۔
رافی  :ایفسؿنبفعیک،لیضفنبرمزفؼ ،ہیط،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1131

راوی  :احنس بً سٌيس زارمی ،محنس بً ًبساهَّلل رٗاشي ،وہيب بً خالس ،مٌنزً ،بسالرکیه ،ابوًبيسہ بً ًبساهَّلل،
حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َّ
السارٔم ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ال َّز َٗاش ُّٔي َح َّسثَ َيا ُو َص ِي ُب بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا َم ٌِ َن ْز ًَ ًِ ًَ ِبسٔ
ِرک ٔیه ًَ ًِ أَبٔی ًُب َ ِي َس َة بِ ًٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّتائ ُٔب ٔم ًِ َّ
الذى ِ ٔب ََ ٛن ًِ َلَ
ال َ ٔ
َذى ِ َب َل ُط
ادمح نبدیعسداریم ،دمحم نب دبعاہلل راقیش،فبیہ نب اخدل ،رمعم ،دبعارکلمی ،اوبدیبعہ نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ےب کش انگہ ےس وتہب رکےن فاال ااسی ےہ ےسیج فہ سج ےن
انگہںیہنایک۔
رافی  :ادمح نب دیعس داریم ،دمحم نب دبعاہلل راقیش ،فبیہ نب اخدل ،رمعم ،دبعارکلمی ،اوبدیبعہ نب دبعاہلل ،رضحت دبعاہلل نب
وعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1132

راوی  :احنس بً مييٍ ،زیس بً حبابً ،لی بً مشٌسہٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ َمي ٔ ٕ
اب َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
يٍ َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
وٌ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ک ُ ُّل بَىٔي آ َز َو َخ َّلائْ َو َخيِرُ ا ِل َد َّلائ ٔي َن ال َّت َّواب ُ َ

ادمحنبعینم،زدینبةحب ،یلعنبدعسمہ،اتقدہ،رضحت اسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاسرےآدیمانگہاگرںیہافررتہبانگہاگرفہںیہوجوتہبرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،زدینبةحب،یلعنبدعسمہ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1133

راوی  :ہظاو بً ًنار ،سٔياٌ ً ،بسالرکیه ،زیازبً ابی مزیه ،ابً مٌ٘ل

ِرک ٔیه ا ِل َحزَر ِّٔی ًَ ًِ زٔیَاز ٔبِ ًٔ أَبٔی َم ِز َی َه ًَ ًِ ابِ ًٔ َم ٌِ٘ ٔ ٕل َٗا َل َز َخل ُِت َم ٍَ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنا ٕر َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس ال َ ٔ
أَبٔی ًَل َی ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ٓ ََشنٔ ٌِ ُت ُط َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ال َّي َس ُو َت ِوبَ ْة َٓ َ٘ا َل َل ُط أَبٔی أَى ِ َت َسنٔ ٌِ َت ال َّي ٔي َّي َػلَّی
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ال َّي َس ُو َت ِوبَ ْة َٗا َل َن ٌَ ِه

اشہؾ نبامعر،ایفسؿ،دبعارکلمی،زایدنبایبرممی،انبلقعمےسرفاتیےہ ںیم اےنپابپ ےکاسھتدبعاہلل ےکاپسایگ فہ ےتہک
ےھتآرضحنت یلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایدناتم یہ وتہب ےہریمےابپےن اہک متےن ہیآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسانسےہہکدناتموتہبےہ؟اوہنںےناہکاہں۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ایفسؿ،دبعارکلمی،زایدنبایبرممی،انبلقعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1134

راوی  :راطس بً سٌيس رملی ،وليس بً مشله ،ابً ثوباٌ ،مٜحول ،جبير بً نٔير ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

اٌ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َمُ ِٜحو ٕل ًَ ًِ ُج َبي ِر ٔبِ ًٔ نُ َٔيِر ٕ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا َرا ٔط ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس ال َّز ِمل ٔ ُّی أَى ِ َبأَىَا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ ابِ ًٔ ثَ ِوبَ َ
َغ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل ل ََي ِ٘ َب ُ
ل َت ِوبَ َة ا ِل ٌَ ِبسٔ َما ل َِه ُي َِ ِز ٔ ِ
رادش نب دیعس ریلم،فدیل نب ملسم ،انب وثابؿ ،وحکمؽ ،ریبج نبریفن ،رضحت دبعاہلل نبرمعف ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےبکشاہللاعتیلدنبےیک وتہبوبقؽرکاتےہبجکتاسیکاجؿقلحںیمہنآےئاس
ےک دعب وبقؽ ںیہن ویکہکن اعمل آرخت اک وہظر رشفع وہایگ وضعبں ےن اہک ہی اکرففں ےس اخص ےہ نکیل اس صیصخت رپ وکیئ دلیل
ںیہنےہ۔
رافی  :رادشنبدیعسریلم،فدیلنبملسم،انبوثابؿ،وحکمؽ،ریبجنبریفن،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1135

راوی  :اسح ٙبً ابزاہيه بً حبيب ،مٌتنز ،ابوًثناٌ ،حرضت ابً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ابِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕأَ ٌَّ َر ُج َّل أَتَی ال َّي ٔي َّي
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه بِ ًٔ َحبٔيبٕ َح َّسثَ َيا ا ِل ُن ٌِ َتنٔزُ َسنٔ ٌِ ُت أَبٔی َح َّسثَ َيا أَبُو ًُ ِث َن َ
َّ
َّ
اب ٔم ًِ ا ِم َزأَة ٕ ٗ ُِب َل ّة َٓ َح ٌَ َل َي ِشأ َ ُل ًَ ًِ ََ َّٔ ٛارت َٔضا َٓل َِه َي ُ٘ ِل َل ُط َط ِيئّا َٓأَىِزَ َل اهَّللُ ًَزَّ
َک أَى َّ ُط أَ َػ َ
َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ ََذ َ َ
ک ذ ٔ َِکی ل ٔ َّ
َو َج َّل َوأَٗ ٔ ِه الؼَّ ََل َة ََرفَی ال َّي َضارٔ َو ُز َلّٔا ٔم ًِ َّ
ت یُ ِذصٔب ِ َن َّ
الش ِّيئَا ٔ
الل ِي ٔل إ ٔ ٌَّ ا ِل َح َش َيا ٔ
ل
اَک َ
لذ ٔ ٔ
یً َٓ َ٘ا َل ال َّز ُج ُ
ت ذَل ٔ َ َ
َ ِ
َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَیٔی َص ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َل ه ٔ َی ل ٔ َن ًِ ًَنٔ َل ب ٔ َضا ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي

ااحسؼنباربامیہنببیبح ،رمتعم،اوبامثعؿ،رضحتانب وعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیےہاکیصخشیبن ےک اپسآایافر
رعض ایک ہک اس ےن اکی وعرت اک وبہس ایل۔ فہ اس اک افکرہ وپےنھچ اگل آپ ےن اس ےس ھچک ںیہن رفامای بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی
ِه ْن ل ے
َ ً للَّت َ ل ْ
ق
خ
ْ
ُ
ن
َ
ش
َ
ل
ِ
َ
ل
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ)ینعیدؿےکدفونںانکرفں
رِک
ا
ذ
ی
ک
َ
ذ
کِل
َ
ذ
أت
ا
ت
ا
ن
ب
أت
ا
ت
فا َّلب َھاأ ِر َفزُ أ
َ
َ
ّ
لنِمْا ِْل ِإ ّؿا َ ُ ْ َ ِّ
طَْ
ااتری( َف َأ ِ ْمال َّض َ أل َة َ َ
َ ّ َ
ںیم امنز ڑپھ افر رات ےک وصحں ںیم ےب کش ایکینں دفر رک دہ ی ںیہ رباویئں وک بت فہ صخش وبال ہی مکح اخص ریمے ےئل ےہ؟
آپےنرفامایںیہنوجوکیئریمیاتمںیمےساسرپلمعرکےل۔
رافی  :ا،قحنباربامیہنببیبح،رمتعم،اوبامثعؿ،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1136

یحٌي ،اسح ٙبً ميؼورً ،بسالززا ،ٚمٌنز ،زہزی ،حنيس بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل
راوی  :محنس بً ٰ
تٌا ٰیی ًيہ

ک
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ َم ِي ُؼو ٕر َٗ َاَل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس الز ََّّزا ٔ ٚأَى ِ َبأَىَا َم ٌِ َن ْز َٗا َل َٗا َل الزُّصِز ٔ ُّی أَ ََل أ ُ َح ِّسث ُ َ
َّ
َّ
رس َٖ َر ُج ْل
ب ٔ َحسٔی َثي ِ ٔن ًَحٔ َ
يبي ِ ٔن أَ ِخب َ َرن ٔی ُح َن ِي ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل أَ ِ َ
ْح ٓ ََواهَّللٔ َلئ ٔ ًِ
اس َح ُ٘ونٔی ث ُ َّه ذ َُّرونٔی فٔی ال ِّزیحٔ فٔی ا ِل َب ِ ٔ
رض ُظ ا ِل َن ِو ُت أَ ِو َصي بَئيطٔ َٓ َ٘ا َل إٔذَا أَىَا ٔم ُّت َٓأ َ ِ ٔ
رح ُٗونٔی ث ُ َّه ِ
ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َٓ َل َّنا َح َ َ
ق أَ ِّزی َما أَ َخ ِذ ٔ
ت َٓإٔذَا ص َُو َٗائ ْٔه َٓ َ٘ا َل َل ُط
ک َٓ َ٘ا َل ل ٔ ِ ََل ِر ٔ
َٗ َس َر ًَل َ َّی َربِّی َل ُي ٌَ ِّذبُىٔي ًَ َذا ّبا َما ًَ َّذبَ ُط أَ َح ّسا َٗا َل َٓٔ ٌََ ُلوا بٔطٔ ذَل ٔ َ

ک
رف َل ُط ل ٔ َذل ٔ َ
ک أَ ِو َم َدا َٓت َ
َک ًَل َی َما َػ َي ٌِ َت َٗا َل َخ ِظ َي ُت َ
َما َح َنل َ
ُک یَا َر ِّب َٓ َِ َ َ

دمحم نب ٰییحی ،ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیصخشےنانگہےئکےھتبجاسیکومتآؿیچنہپوتاےنپوٹیبںوکہیفتیصیکہکبجںیم
رماجؤں ھجم وک الجان رھپ انسیپ رھپ زیت وہا ںیم ریمی اخک دنمسر ںیم ڈاؽ دانی اےئلس ہک اہلل ھجم وک ڑکپ ےل اگ وت ااسیذعاب رکے اگ ہک
فاسیذعابیسکوکںیہنایکریخاسےکوٹیبںےنااسییہایکاہللاعتیلےنزنیم وکمکحدایہکوجوتےنایلےہفہاحرضرکمکح وہےتیہفہ
صخشاےنپ امکل ےکاسےنم ڑھکااھت۔ امکل ےناسےسوپاھچوت ےنااسیویکںایک؟فہوبال اےریمےداات! ریتے ڈرےسآرخامکل
ےناوکسشخبدای۔
رافی  :دمحمنبٰییحی،ا،قحنبوصنمر،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو
راوی  :زہزی ،حنيس بً ًبسالزحنً ،ابوہزیزہ

حسیث 1137

َٗا َل الزُّصِز ٔ ُّی َو َح َّسثَىٔي حُ َن ِي ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َز َخل َِت ا ِم َزأَ ْة
ق َحًَّي َما َت ِت َٗا َل الزُّصِز ٔ ُّی ل ٔ َئ ََّل یَ َّتک ٔ َل
غ اْلِ َ ِر ٔ
ل ٔم ًِ َخظَ ا ٔ
ال َّي َار فٔی صٔ َّزة ٕ َربَ َل ِت َضا ٓ َََل ه ٔ َی أَك ِ ٌَ َن ِت َضا َو ََل ه ٔ َی أَ ِر َس َل ِت َضا َتأِک ُ ُ
َر ُج ْل َو ََل یَ ِي َئ َص َر ُج ْل
زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی وعرت دفزخ ںیم یئگ اکی یلب ویکہج
ےسسجوک اسےنابدنھراھکاھتہناسوکاھکاندایہنوھچڑاہکفہزنیمےکڑیکےاھکیتاہیںکتہکرمیئگ۔زرہیےناہکاؿدفونں
دحوثیں ےس ہی بلطم اتلکن ےہ ہک یسک آدیم وک اےنپ اامعؽ رپ رھبفہس ہن رکان اچےئہ ہک رضفر مہ تنج ںیم اجںیئ ےگ افر ہن اہلل یک
ر تمےسامویسوہاناچےئہ۔
رافی  :زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وتہباکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1138

موسي بً مشيب ثٕ٘ ،طہز بً حوطبً ،بسالزحنً بً ُيه ،حرضت ابوذر
راوی ً :بساهَّلل بً سٌيسً ،بسہ بً سلامیٌٰ ،
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي بِ ًٔ ا ِلن َشي َّٔب َّ
الث َ٘ف ٔ ِّی ًَ ًِ َط ِضز ٔبِ ًٔ َح ِو َطبٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب َسةُ بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُم َ
ُ
ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًٔ َُ ِي ٕه ًَ ًِ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اهَّللَ َت َب َار َک َو َت ٌَای َی َي ُ٘و ُل َیا ً َٔبازٔی ک ُ ُّلِ ُٜه

ُم ِذىٔب إ ٔ ََّل َمً ًَآَي ُت ٓ ََشلُونٔی ا ِلن ِِ ٔ َ
رفنٔی بٔ ُ٘ ِس َرت ٔی
رفة ٔ ٓ ِ
ِ ِ
ْ
َاس َت ِِ َ َ
ِرف َلِ ُٜه َو َم ًِ ًَل ٔ َه ٔم ِيِ ُٜه أَنِّی ذُو ُٗ ِس َرة ٕ ًَل َی ا ِل َن ِِ ٔ َ
رف َة َٓأُ ٔ َ
َ َ

ال إ ٔ ََّل َم ًِ َص َسیِ ُت ٓ ََشلُونٔی ا ِل ُض َسی أَصِ ٔس ُِ ٛه َوک ُ ُّلِ ُٜه َٓ٘ٔي ْر إ ٔ ََّل َم ًِ أَُِ َي ِي ُت ٓ ََشلُونٔی أَ ِرزُ ِِٗ ُٜه َول َِو أَ ٌَّ َح َّيِ ُٜه
ُ َِ
َرف ُت َل ُط َوک ُ ُّلِ ُٜه َؿ ٌّ
آَ ُِ ٛه َو َرك ِ َبِ ُٜه َویَابٔ َشِ ُٜه ا ِج َت َن ٌُوا َٓکَاى ُوا ًَل َی َٗل ِٔب أَ ِت َقی ًَ ِب ٕس ٔم ًِ ً َٔبازٔی ل َِه َیز ٔ ِز فٔی ُملِکٔی َج َيا ُح
َو َم ِّي َتِ ُٜه َوأَ َّو َلِ ُٜه َو ٔ َ

وؿ ٕة َول َِو أَ ٌَّ َح َّيِ ُٜه َو َم ِّي َتِ ُٜه
وؿ ٕة َول َِو ا ِج َت َن ٌُوا َٓکَاى ُوا ًَل َی َٗل ِٔب أَ ِط َقی ًَ ِب ٕس ٔم ًِ ً َٔبازٔی ل َِه یَ ِي ُ٘ ِؽ ٔم ًِ ُملِکٔی َج َيا ُح َب ٌُ َ
َب ٌُ َ
آَ ُِ ٛه َو َرك ِ َبِ ُٜه َو َیابٔ َشِ ُٜه ا ِج َت َن ٌُوا ٓ ََشأ َ َل ک ُ ُّل َسائ ٔ ٕل ٔم ِي ُض ِه َما بَ َل َِ ِت أ ُ ِمي ٔ َّي ُتطُ َما َن َ٘ َؽ ٔم ًِ ُملِکٔی إ ٔ ََّل ََ ٛنا ل َِو
َوأَ َّو َلِ ُٜه َو ٔ َ
ک بٔأنَِّی َج َوا ْز َما ٔج ْس ًَ َلائٔی َ َِک ْو إٔذَا أَ َر ِز ُت َط ِيئّا َٓإٔى َّ َنا أَُٗو ُل َل ُط
أَ ٌَّ أَ َح َس ُِ ٛه َمزَّ بٔظَ َٔةٔ ا ِل َب ِ ٔ
ْح َٓ َِ َن َص ٓ َٔيضا إٔبِ َز ّة ث ُ َّه ىَزَ ًَ َضا ذَل ٔ َ
ََُ ٓ ًِ ٛيُٜو ٌُ
دبعاہللنبدیعس،دبعہنبامیلسؿ،ومٰیسنببیسمُقف،رہشنبوحبش،دبعارلنمحنبمنغ،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےب کش اہلل رفامات ےہ اے ریمے دنبف مت بس اگہنگر وہ رگم وکسج ںیم اچب
روھکںوتھجمےسششخباموگن ںیممتوکشخبدفںاگ افروجوکیئمتںیمےسہیاجےنہک ھجم وکانگہےنشخبیکاطتقےہرھپ ھجمےسششخب
اچےہ ریمی دقرت ویکہج ےس وت ںیم اوکس شخب دفں اگ اے ریمے دنبف مت بس رمگاہ وہ رگم سج وک ںیم راہ التبؤں وت ھجم ےس راہ یک
دہاتیاموگنںیممتوکراہالتبؤںاگافرمتبساتحمجوہرگمسجوکںیمامدلاررکفںوتھجمےساموگنںیممتوکرفزیدفںاگافرارگمتںیم
وجزدنہںیہوجرمےکچںیہ۔اےلگافرےلھچپافردرایفاےلافریکشخفاےلایرتافرکشخافربسلمرکاسدنبےیکرطحوہاجںیئوج
ریمےبسدنبفںںیمزایدہ رپزیہاگرافرزایدہیقتمےہوت ریمیتنطلسںیماکیذرہ رباربزایدہہنوہاگافرارگہی بسلمرکاس
دنبے یک رطح وہ اجںیئ وج ااہتن درہج اک دبتخب ےہ ریمے دنبفں ںیم وت ریمی تنطلس ںیم اکی رھچم ےک ابزف ےک ربارب یمک ںیہن
آیتکس اؿ رخ دام رں یک قراتفل افر رسیشک افر اغبفت ےس ہب ةسن اسقب ےک اکی ذرہ ربارب وتفر افر ارگ مت ںیم ےس وج زدنہ ںیہ رم
ےکچ ںیہ اےلگ ےلھچپ ئارایئ ای رت فکشخ بس لم رک اہجں کت ایکن آرزف ےچنہپ اہجں کت ایخؽ اؿ اک دنلب رپفاز رکے ھجم ےس امںیگنوت
ریمےزخاہندفتلںیمےسھچکمکہنوہاگرگماسدقرہکےسیجوکیئمتںیمےسدنمسرےکانکرےرپزگرےافراسںیمےساکی
وسیئڈوب دے رھپاس وک اکنؽ دے اسیکفہج ہی ےہہک ںیم  یخ وہں افر ریمادانی رصػ ہہکدانی ےہاہجں ںیم ےن وکیئ ابت اچیہ
اسےساتہکوہںوہاجفہاجیتےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دیعس ،دبعہ نب امیلسؿ ،ومٰیس نب بیسم ُقف ،رہش نب وحبش ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت اوبذر ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1139

موسي  ،محنس بً ًنز ،ابی سلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :محنوز بً ُيَلٌٓ ،ـل بً ٰ

وسي ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا َم ِح ُنو ُز بِ ًُ ُ َِي ََل ٌَ َح َّسثَ َيا ا ِلٔ َِـ ُ
ل بِ ًُ ُم َ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ِٛثٔرُوا ذ ٔ َِک صَاذٔو ٔ َّ
الل َّذا ٔ
ت َي ٌِىٔي ا ِل َن ِو َت
َ
ومحمدنبالیغؿ،لضفنب ومٰیس،دمحمنبرمع،ایبہملس ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہہک یبنرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایذلوتںوکوتڑےنفایلزیچومتاکارثکذرکایکرکف۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،لضفنبومٰیس،دمحمنبرمع،ایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1140

راوی  :زبير بً بکار ،اىص بً ًياق ،ىآٍ بً ًبساهَّللَ ،وہ بً ٗيصً ،لاء بً ابی رباح ،ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ أَبٔی َربَا ٕح
َح َّسثَ َيا الزُّبَيِرُ بِ ًُ بَکَّا ٕر َح َّسثَ َيا أَى َ ُص بِ ًُ ً َٔياقٕ َح َّسثَ َيا ىَآ ٔ ٍُ بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ًِ َِ
َ َو َة بِ ًٔ َٗ ِي ٕص ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز أَى َّ ُط َٗا َل ُِ ٛي ُت َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َحائ َ ُط َر ُج ْل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََش َّل َه ًَل َی ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ

ل َٗا َل أَ ِح َشيُ ُض ِه ُخلُ ّ٘ا َٗا َل َٓأ َ ُّی ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن أَ َِ ٛي ُص َٗا َل أَ ِٛثَرُص ُِه
ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه ث ُ َّه َٗا َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ ُّی ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن أَٓ َِـ ُ
لٔل َِن ِو ٔ
اض
است ٌِٔ َسا ّزا أُو َلئ ٔ َ
ک اْلِ َ َِ ٛي ُ
َکا َوأَ ِح َشيُ ُض ِه ل ٔ َنا َب ٌِ َس ُظ ِ
تذٔ ِ ّ
زریبنب اکبر،اسن نبایعض ،انعفنب دبعاہلل ،رففہ نب ،سی ،اطعء نبایبرابح،انب رمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی ےہہکںیم
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اےنت ںیم اکی رمد ااصنری آپ ےک اپسآای افر السؾ ایک رھپ رعض ایک ای روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! وکاسن ومنم الضف ےہ امتؾ ومونمں ںیم ےس؟ آپ ےن رفامای سج ےک االخؼ اےھچ وہں رھپ اس ےن وپاھچ
وکؿاس داان ےہ اؿ ںیمےس؟ آپ ےن رفامای وج ومت وک تہب اید رکات ےہ افر ومت ےک دعب ےک ےئل ایھچ ایتریرکات ےہ فیہ دنملقع
ےہ۔
رافی  :زریبنباکبر،اسننبایعض،انعفنبدبعاہلل،رففہنب،سی،اطعءنبایبرابح،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1141

راوی  :ہظاو بً ًبسالنلک حنصي ،ب٘يہ بً وليس ،ابً ابی مزیه ،ؿنزہ بً حبيب ،ابی يٌلی طساز بً اوض

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ ِب ٔس ا ِل َنل ٔ ٔک ا ِل ٔح ِن ٔص ُّي َح َّسث َ َيا َب٘ ٔ َّي ُة بِ ًُ ا ِل َولٔي ٔس َح َّسثَىٔي ابِ ًُ أَبٔی َم ِز َی َه ًَ ًِ َؿ ِن َز َة بِ ًٔ َحبٔيبٕ ًَ ًِ أَبٔی َي ٌِل َی

اٌ َنٔ َِش ُط َو ًَنٔ َل ل ٔ َنا َب ٌِ َس ا ِل َن ِو ٔ
َط َّساز ٔ بِ ًٔ أَ ِو ٕ
ت َوا ِل ٌَا ٔجز ُ
ض َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل َٜي ُِّص َم ًِ َز َ
َم ًِ أَ ِت َب ٍَ َنٔ َِش ُط َص َوا َصا ث ُ َّه َت َنىَّي ًَل َی اهَّللٔ
اشہؾنب دبعاکلملیصمح،ہیقبنبفدیل،انبایبرممی،رمضہنببیبح،ایبیلعیدشادنبافسےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایدنملقعفہ ےہوجاےنپسفنوکرخسمرکےلافرومتےکدعبےئلیکلمعرکےلافراعزجفہےہوجسفنیکوخاشہ رپ

ےلچرھپاہللرپآرزفںیئاگلےئ۔
رافی  :اشہؾنبدبعاکلملیصمح،ہیقبنبفدیل،انبایبرممی،رمضہنببیبح،ایبیلعیدشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1142

راوی ً :بساهَّلل بً حٜه بً ابی زیاز ،سيار ،جٌرف ،ثابت حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رف ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه
َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل َح َٔ ٜه بِ ًٔ أَبٔی زٔ َیاز ٕ َح َّسثَ َيا َسي ْ
َّار َح َّسثَ َيا َج ٌِ َ ْ
اب َوص َُو فٔی ا ِل َن ِو ٔ
اٖ ذُىُوبٔی َٓ َ٘ا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
ٕ َتحٔ ُس َک َٗا َل أَ ِر ُجو اهَّللَ َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َوأَ َخ ُ
َز َخ َل ًَل َی َط ٓ ٕ
ت َٓ َ٘ا َل َِ ٛي َ

اٖ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ََل َی ِح َتنٔ ٌَا ٌٔ فٔی َٗل ِٔب ًَ ِب ٕس فٔی ٔم ِث ٔل َص َذا ا ِل َن ِوك ًٔٔ إ ٔ ََّل أَ ًِ َلا ُظ اهَّللُ َما َی ِز ُجو َوآ َم َيطُ ٔم َّنا َی َد ُ

دبع اہلل نب مکح نب ایب زاید ،ایسر ،رفعج ،اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اکیوجاؿےکاپسےئگ فہرم راہاھتآپےنرفامایایکاحؽےہ؟فہوبالایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیماہلل ےسرفغمت یک
ادیمراتھکوہںنکیلاےنپانگوہںےسڈراتوہں۔آپےنرفامایدفابںیتاکیفتقںیمسجدنبےےکدؽںیمعمجوہںوتاہللاس
وکفہدےاگوجاسوکادیموہیگافرسجےسفہڈراتےہاسےساسوکوفحمظرےھکاگ۔
رافی  :دبعاہللنبمکحنبایبزاید،ایسر،رفعج،اثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1143

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،ابً ابی ذئب ،محنس بً ًنزو بً ًلاء ،سٌيسبً يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

ئ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َّ
َّ
اَظٔی أَیَّت َُضا
اٌ ال َّز ُج ُ
رض ُظ ا ِل َن ََلئ ٔ َُ ٜة َٓإٔذَا ک َ َ
ل َػال ٔ ّحا َٗا ُلوا ِ ُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل ا ِل َني ُِّت َت ِح ُ ُ
اللي َِّب ُة کَاى َ ِت فٔی ا ِل َح َش ٔس َّ
ال َّئ ُِص َّ
اٌ ٓ َََل َیزَا ُل يُ َ٘ا ُل ل ََضا
يس ّة َوأَبِ ٔ ٔ
اَظٔی َحنٔ َ
ْشی ب ٔ َز ِو ٕح َو َریِ َحا ٌٕ َو َر ٓ ٕب َُي ِر َُٔ ِـ َب َ
اللي ِّٔب ِ ُ
ذَل ٔ َ َّ
وٌ ُٓ ََل ٌْ َٓ ُي َ٘ا ُل َم ِز َح ّبا بٔال َّئ ِٔص َّ
اللي َِّبةٔ
ُخ َد ث ُ َّه ي ٌُِ َز ُد ب ٔ َضا إیٔ َی َّ
الش َنا ٔ
ئ َٓ ُي ِٔ َتحُ ل ََضا َٓ ُي َ٘ا ُل َم ًِ َص َذا ٓ ََي ُ٘ولُ َ
ک َحًي َت ِ ُ
کَاى َ ِت فٔی ا ِل َح َش ٔس َّ
ک َحًَّي یُ ِي َت َهی
يس ّة َوأَ ِب ٔ ٔ
اللي ِّٔب ا ِز ُخلٔی َحنٔ َ
اٌ ٓ َََل َیزَا ُل ُي َ٘ا ُل ل ََضا ذَل ٔ َ
ْشی ب ٔ َز ِو ٕح َو َریِ َحا ٌٕ َو َر ٓ ٕب َُي ِر ُٔ َِـ َب َ

ب ٔ َضا إیٔ َی َّ
اَظٔی أَیَّت َُضا ال َّئ ُِص ا ِل َدب ٔي َث ُة کَاى َ ِت فٔی ا ِل َح َشسٔ
الش َنا ٔ
اٌ ال َّز ُج ُ
ئ َّالًٔي ٓ َٔيضا اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َوإٔذَا ک َ َ
ل ُّ
الشو ُئ َٗا َل ِ ُ
آَ ٔم ًِ َطکِلٔطٔ أَ ِز َو ْاد ٓ َََل یَزَا ُل يُ َ٘ا ُل ل ََضا ذَل ٔ َ َّ
ُخ َد ث ُ َّه ي ٌُِ َز ُد
اَظٔی َذ ٔم َين ّة َوأَبِ ٔ ٔ
ک َحًي َت ِ ُ
ا ِل َدبٔيثٔ ِ ُ
ْشی ب ٔ َحنٔ ٕيه َوُ ََّشا َٕ ٚو َ َ
ب ٔ َضا إیٔ َی َّ
ئ ٓ َََل ُي ِٔ َت ُح ل ََضا َٓ ُي َ٘ا ُل َم ًِ َص َذا َٓ ُي َ٘ا ُل ُٓ ََل ٌْ َٓ ُي َ٘ا ُل َلَ َم ِز َح ّبا بٔال َّئ ِٔص ا ِل َدب ٔي َثةٔ کَاى َ ِت فٔی ا ِل َح َش ٔس ا ِل َدبٔيثٔ
الش َنا ٔ
ل ب ٔ َضا ٔم ًِ َّ
اب َّ
ئ ث ُ َّه َت ٔؼيرُ إیٔ َی ا ِل َ٘بِر ٔ
الش َنا ٔ
الش َنا ٔ
ئ َٓي ُ ِر َس ُ
ِار ٔجعٔی َذ ٔم َين ّة َٓإٔى َّ َضا ََل ُت ِٔ َتحُ ل َٔک أَبِ َو ُ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابشہب ،انب ایب ذبئ ،دمحم نب رمعف نب اطعء ،دیعسنب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرف امایرمدےےکاپسرفےتشآےتںیہینعیرمےنےکرقبیارگفہصخشکینوہاتےہوتےتہک
ںیہلکناےاپکاجؿوجاپکدبؿںیم؟یھوتکینےہافروخشوہاجاہللیکر تمافروخوبشےسافراےسیامکلےسوجریتےافرپ
ہ ہںیہنےہربارباسےسیہیےتہکرےتہںیہاہیںکتہکاجؿ دبؿےسلکناجیتےہرھپرفےتشاسوکآامسؿیکرطػڑچاھےل
اجےتںیہآامسؿاکدرفازہاتلھکےہ۔فاہںےکرفےتشوپےتھچںیہوکؿےہہی؟رفےتشوجابدےتیںیہالفںصخشےہفہےتہکںیہرمةح
ےہاپکسفنوجاپکدبؿںیماھتادنردالخوہاجرعتفیایکایگافروخشوہاجاہللیکر تمےسافروخوبشےسافراسامکلےسوج
نہ ب
ھجترپ ہ ہںیہنےہربارباسےسیہیاہکاجاتےہاہیںکتہکرفحاسآامسؿکت خبیےہاہجںاہللزعفلجےہافربجوکیئ

ربا آدیم وہات ےہ وت رفےتش ےتہک ںیہ اے اناپک سفن وج اناپکدبؿ ںیم اھت لکن ربایئ ےکاسھت افر وخش وہ اج رگؾ اپین افر پیپ افر
اسیسیجافرزیچفںےسرھپاسےسیہیےتہکرےتہںیہاہیںکتہکفہلکناجاتےہرھپاسوکڑچاھےتںیہآامسؿیکرطػفاہںاک
درفازہںیہناتلھکفاہںےکرفےتشوپےتھچںیہوکؿےھہی؟رفےتشےتہکںیہالفںصخشےہفہےتہکںیہرمةحںیہنےہاساناپکسفن
ےئلیکوجاناپکدبؿںیماھتولٹاجربایئےکاسھتریتےےئلآامسؿےکدرفازےںیہنںیلھکےگآرخاسوکوھچڑدےتیںیہآامسؿ
رپےسفہربقےکاپسآاجیتےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،انبایبذبئ،دمحمنبرمعفنباطعء،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1144

راوی  :احنس بً ثابت جحسریً ،نز بً طيبہً ،بيسہً ،نز بً ًلی ،اسناًيل بً ابی خالسٗ ،يص بً ابی حازو ،حرضت
ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ ثَاب ٔ ٕت ا ِل َح ِح َسر ُّٔی َوًُ َنزُ بِ ًُ َط َّب َة بِ ًٔ ًَب ٔ َ
يس َة َٗاَلَ َح َّسثَ َيا ًُ َنزُ بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل أَ َح ٔس ُِ ٛه بٔأ َ ِرقٕ أَ ِوثَب َ ِت ُط
اٌ أَ َج ُ
َٗ ِي ٔص بِ ًٔ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ک َ َ

إٔل َِي َضا ا ِل َحا َج ُة َٓإٔذَا بَ َل َّ أَٗ َِصي أَثَزٔظ ٔ َٗ َب َـ ُط اهَّللُ ُس ِب َحاى َ ُط َٓ َت ُ٘و ُل اْلِ َ ِر ُق َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َر ِّب َص َذا َما ا ِس َت ِو َز ًِ َتىٔي

ادمح نب اثتب چجذری ،رمع نب ہبیش ،دیبعہ ،رمع نب یلع ،اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایبجمتںیمےسیسکوکومتیسکزنیمںیموہیتےہوتفاہں
اجےنیکاحتجڑپیتےہبجاےنپااہتنےکاقمؾکتچنہپاجیتےہوتاہللاعتیلاسیکرفحضبقرکاتےہافرایقتمےکدؿفاہںیک
زنیمےہکیگاےامکلہیریتیاامتنےہ۔

رافی  :ادمح نب اثتب چجذری  ،رمع نب ہبیش ،دیبعہ ،رمع نب یلع ،اامسلیع نب ایب اخدل، ،سی نب ایب احزؾ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1145

یحٌي بً خلٕ ،ابوسلنہً ،بساَلًلی ،سٌيسٗ ،تازہ ،زرارہ بً او ٰفی سٌس بً ہظاو ،حرضت ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی :
ٰ
ًيہا

َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َخل َٕٕ أَبُو َسل ََن َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ ز َُر َار َة بِ ًٔ أَ ِوفَی ًَ ًِ َس ٌِسٔ بِ ًٔ ص ٔظَ او ٕ ًَ ًِ
َک َظ اهَّللُ
َک َظ ل ٔ َ٘ا َئ اهَّللٔ َ ٔ
ًَائٔظَ َة أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َم ًِ أَ َح َّب ل ٔ َ٘ا َئ اهَّللٔ أَ َح َّب اهَّللُ ل ٔ َ٘ائ َ ُط َو َم ًِ َ ٔ

ئ ا ِل َن ِو ٔ
رک ُظ ا ِل َن ِو َت َٗا َل ََل إٔى َّ َنا ذَا َک ً ٔ ِي َس َم ِوتٔطٔ إٔذَا
َکاص َٔي ٔة ل ٔ َ٘ا ٔ
َکاص َٔي ُة ل ٔ َ٘ا ٔ
ئ اهَّللٔ فٔی َ َ
ل ٔ َ٘ائ َ ُط َٓ٘ٔي َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َ َ
ت َٓک ُ ُّل َيا یَ ِ َ
َ
َک َظ اهَّللُ ل ٔ َ٘ائَطُ
َک َظ ل ٔ َ٘ا َئ اهَّللٔ َو َ ٔ
اب اهَّللٔ َ ٔ
ْش بٔ ٌَ َذ ٔ
رفتٔطٔ أَ َح َّب ل ٔ َ٘ا َئ اهَّللٔ َٓأ َح َّب اهَّللُ ل ٔ َ٘ائ َ ُط َوإٔذَا بُ ِّ َ
بُ ِّ َ
ْش ب ٔ َز ِح َن ٔة اهَّللٔ َو َم ِِ ٔ َ

ٰییحی نب فلخ ،اوبہملس ،دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدہ ،زرارہ نب افٰ،ی دعس نب اشہؾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامای وجصخشاہللاعتیلےسانلماچےہاہللاعتیل یھب اس ےسانلماچےہاگ افروجاہلل اعتیلےسانلم
ربا اجےن اہلل اعتیل یھب اس ےس انلمربا اجےن اگ رھپ آپ ےس رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل! اہلل ےس ےنلم وک ربا اجانن ہی ےہ ہک ومت وک ربا
اجےنافر مہ ںیمےسوت رہ وک یئومت وکربااجاتنےہ۔آپ ےنرفامایہیومت ےکفتقاکذرکےہ بجاکیدنبے وک وخربخشیدی
اجیتےہوتاہللاعتیلیکرفغمتافرر تمیکوتفہاہللےسانلمدنسپرکاتےہافراہللیھباسےسانلمدنسپرکاتےہ۔
رافی ٰ :ییحینبفلخ،اوبہملس،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،زرارہنبافٰ،یدعسنباشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ومتاکایبؿافراےکسفاےطسایتررانہ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1146

موسيً ،بسالوارث بً سٌيسً ،بسالٌزیزبً ػہيب ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :نزاٌ بً ٰ

وسي َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َوارٔ ٔ
هَّلل
ث بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ ُػ َض ِيبٕ ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل ا ٔ
َح َّسثَ َيا ً ِٔن َزا ٌُ بِ ًُ ُم َ
َّ
َّ
اٌ ََل ب ُ َّس ُم َت َن ِّي ّيا ا ِل َن ِو َت َٓل َِي ُ٘ ِل َّ
َّ
الل ُض َّه أَ ِحئىٔي َما کَاى َ ِت
رضٕ ىَزَ َل بٔطٔ َٓإ ٔ ٌِ ک َ َ
َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ََل یَ َت َنىي أَ َح ُس ُِ ٛه ا ِل َن ِو َت ل ٔ ُ ٓ
ا ِل َح َياةُ َخي ِ ّرا یٔی َو َت َو َّٓىٔي إٔذَا کَاى َ ِت ا ِل َوَٓاةُ َخي ِ ّرا ی ٔی
رمعاؿنب ومیس،دبعاولارثنبدیعس،دبعازعلسینب بیہص،رضحتاسنریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئمتںیمےسومتیکانمتہنرکےیسکآتفویکہجےسوجاسرپارتےارگااسییہومتیکوخاشہرضفر
ڑپےوتویںےہکایاہللاعتیلھجموکزدنہرھکبجکت انیریمےےئلرتہبوہافرھجموکااھٹےلبجرمانریمےےئلرتہبوہ۔
رافی  :رمعاؿنبومٰیس،دبعاولارثنبدیعس،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقاکایبؿافررمدےےکلگاجےناکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
ربقاکایبؿافررمدےےکلگاجےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1147

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاؤیَ َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ل َِي َص َط ِي ْئ ٔم ًِ ِاْل ٔ ِن َشا ٌٔ إ ٔ ََّل َی ِبل َی إ ٔ ََّل ًَوِ ّنا َواح ٔ ّسا َوص َُو ًَ ِح ُب َّ
الذى َ ٔب َو ٔم ِي ُط یُ َز َُّ ٛب ا ِل َدل ُِ ٙیَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ آرضحنت یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای
ااسنؿںیمبسزیچلگاجیتےہرگماکیڈہیفہرزیھیکڈہیےہایسےسرتبیکدیاجیئیگدیپاشئایقتمےکدؿ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ربقاکایبؿافررمدےےکلگاجےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1148

یحٌي بً مٌين ،ہظاو بً یوسًٕ ،بساهَّلل بً بحير ،او ہانی
راوی  :محنس بً اسحٰ ،ٙ

ٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ بَ ٔحير ٕ ًَ ًِ َصاى ٔ ٕئ َم ِوی َی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ًُ َمٌٔي ٕن َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ یُو ُس َ
َّ
َک ا ِل َح َّي َة َوال َّي َار َو ََل َت ِبکٔی َو َت ِبکٔی
اٌ ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ ًَ َّٔ َ
اٌ َٗا َل ک َ َ
ًُ ِث َن َ
اٌ إٔذَا َو َٗ َ
ٕ ًَل َی َٗبِر ٕ َی ِبکٔی َحًي َیبُ َّل ل ٔ ِح َي َتطُ َٓ٘ٔي َل َل ُط َت ِذ ُ ُ
ِرس ٔم ِيطُ
َة ٔ َٓإ ٔ ٌِ ى َ َحا ٔم ِي ُط ٓ ََنا َب ٌِ َس ُظ أَي َ ُ
ٔم ًِ َص َذا َٗا َل إ ٔ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل َ٘ب ِ َر أَ َّو ُل َم َيازٔ ٔل ِاْ ٔ َ
َوإ ٔ ٌِ ل َِه یَ ِيخُ ٔم ِي ُط ٓ ََنا َب ٌِ َس ُظ أَ َط ُّس ٔم ِي ُط َٗا َل َو َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما َرأَیِ ُت َم ِيوَ ّزا َٗ ُّم إ ٔ ََّل َوا ِل َ٘بِرُ أَِٓوَ ٍُ

ٔم ِيطُ

دمحمنبااحسؼٰ،ییحینبنیعم،اشہؾنبویفس،دبعاہللنبریحب،اؾاہینےسرفاتیےہوجومیلاھتامثعؿنبافعؿاکہکرضحتامثعؿ
بج یسک ربق رپ ڑھکے وہےت وت رفےت اہیں کت ہک ایکنداڑیھ رت وہ اجیت ولگ اؿ ےس ےتہکآپ تنج افر دفزخ اک ایبؿ رکےت ںیہ

افرںیہنرفےتافرربق وکدھکی رکرفےتںیہ۔اوہنںےن اہک آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایربقیلہپزنمؽ ےہآرختیک
زنمولںںیمےسارگاسزنمؽںیمآدیمےناجنتاپیئوتاےکسدعبیکزنمںیلزایدہآاسؿوہںیگافرارگاسںیماجنتںیہناپیئوت
اےکس دعب یک زنمںیل افر زایدہ تخس وہیگن افر رضحت امثعؿ ےن اہک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن وکیئ زیچ
وہانلک ںیہن دیھکی رگم ربق اس ےس زایدہ وہانلک ےہ ینعی ینتج وہانلک زیچںی ںیم ےن دیھکی ںیہ ربق اؿ بس ںیم زایدہ وہانلک
ےہ۔
رافی  :دمحمنبا،قحٰ،ییحینبنیعم،اشہؾنبویفس،دبعاہللنبریحب،اؾاہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ربقاکایبؿافررمدےےکلگاجےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1149

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،طبابہ ،ابً ابی ذئب ،محنس بً ًنزو بً ًلاء ،سٌيس بً يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

ئ ًَ ًِ َسٌٔي ٔس بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َط َبابَ ُة ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ َلا ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ل الؼَّ ال ٔحُ فٔی َٗبِرٔظ ٔ َُي ِ َر َٓز ٔ َٕ َو ََل
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِل َني َِّت َي ٔؼيرُ إیٔ َی ا ِل َ٘بِر ٔ َٓ ُي ِحل َُص الزَّ ُج ُ

َم ِظ ٌُ ٕ
ل ٓ ََي ُ٘و ُل ُم َح َّن ْس َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
وٖ ث ُ َّه يُ َ٘ا ُل َل ُط ٓ َٔيه ُِ ٛي َت ٓ ََي ُ٘و ُل ُِ ٛي ُت فٔی ِاْل ٔ ِس ََلو ٔ َٓ ُي َ٘ا ُل َل ُط َما َص َذا ال َّز ُج ُ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َجائ َ َيا بٔا ِلب َ ِّي َيا ٔ
رف ُد
ت ٔم ًِ ً ٔ ِي ٔس اهَّللٔ ٓ ََؼ َّس ِٗ َيا ُظ َٓ ُي َ٘ا ُل َل ُط َص ِل َرأَیِ َت اهَّللَ ٓ ََي ُ٘و ُل َما یَ ِي َبغٔی ْٔلَ َح ٕس أَ ٌِ یَ َزی اهَّللَ َٓ ُي ِ َ
ُرف ُد َل ُط ٗ ٔ َب َل ا ِل َح َّي ٔة َٓ َي ِي ُوزُ إیٔ َی
َل ُط َُ ِ َج ْة ٗ ٔ َب َل ال َّيارٔ َٓ َي ِي ُوزُ إٔل َِي َضا َی ِح ٔل ُه َب ٌِ ُـ َضا َب ٌِ ّـا َٓ ُي َ٘ا ُل َل ُط اى ِ ُو ِز إیٔ َی َما َو َٗا َک اهَّللُ ث ُ َّه ي ِ َ
َزص َِزت َٔضا َو َما ٓ َٔيضا َٓ ُي َ٘ا ُل َل ُط َص َذا َم ِ٘ ٌَ ُس َک َويُ َ٘ا ُل َل ُط ًَل َی ا ِل َي٘ٔي ٔن ُِ ٛي َت َو ًَل َِيطٔ ُم َّت َو ًَل َِيطٔ تُ ِب ٌَ ُث إ ٔ ٌِ َطا َئ اهَّللُ َویُ ِحل َُص
ل ٓ ََي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت
الشو ُئ فٔی َٗبِرٔظ ٔ َٓز ٔ ًّا َم ِظ ٌُوّٓا َٓ ُي َ٘ا ُل َل ُط ٓ َٔيه ُِ ٛي َت ٓ ََي ُ٘و ُل ََل أَ ِزرٔی َٓ ُي َ٘ا ُل َل ُط َما َص َذا ال َّز ُج ُ
ال َّز ُج ُ
ل ُّ

ک ث ُ َّه
ِص َٖ اهَّللُ ًَ ِي َ
اض َي ُ٘ولُ َ
ال َّي َ
رف ُد َل ُط ٗ ٔ َب َل ا ِل َح َّيةٔ َٓ َي ِي ُوزُ إیٔ َی َزص َِزت َٔضا َو َما ٓ َٔيضا َٓ ُي َ٘ا ُل َل ُط اى ِ ُو ِز إیٔ َی َما َ َ
وٌ َٗ ِو َّل َٓ ُ٘ ِل ُت ُط َٓ ُي ِ َ
ي ُِرف ُد َلطُ َُ َج ْة ٗ ٔ َب َل ال َّيارٔ َٓ َي ِي ُوزُ إٔل َِي َضا َی ِح ٔل ُه َب ٌِ ُـ َضا َب ٌِ ّـا َٓ ُي َ٘ا ُل َلطُ َص َذا َم ِ٘ ٌَ ُس َک ًَل َی َّ
الظ ِّک ُِ ٛي َت َو ًَل َِيطٔ ُم َّت َو ًَل َِيطٔ
َ
ِ
تُ ِب ٌَ ُث إ ٔ ٌِ َطا َئ اهَّللُ َت ٌَا َل
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابشہب ،انب ایب ذبئ ،دمحم نب رمعف نب اطعء ،دیعس نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجرمدہربقںیماجاتےہوتوجصخشیھبکینوہاتےہفہاینپربقںیماھٹبایاجاتےہہناوکس
وہؽوہاتےہہناساکدؽرپاشیؿوہاتےہاسےسوپاھچاجاتےہوتسک دنیرپاھتفہاتہکےہدنیاالسؾرپرھپاسےسوپاھچاجاتےہ
اس صخش ےک ابب ںیم وت ایک اتہک ےہاسفتق ومنم وک امجؽ وبنی رظنآات ےہ ایآپ اک انؾ ےلرک وپاھچ اجات ےہ فہ اتہک ےہ دمحم اہلل
ےکروسؽںیہامہرےاپسدںیلیلافریلھکاشناینںےلرکآےئاہللےکاپسےسمہےنایکندصتقییکرھپاسےسوپاھچاجاتےہایک
وتےناہللوکداھکیفہاتہکےہالھباہللاعتیلوکوکؿدھکیاتکسےہرھپاسےکےئلاکیرطػےسڑھکیکوھکیلاجیتےہدفزخوکفہآگ
داتھکی ےہ اس ےس اہک اجات ےہ دھکی اہلل اعتیل ےن ھجت وک اس ےس اچبای رھپ اکی دفرسا درہچی تنج یک رطػ وھکال اجات ےہ فہ فاہں یک
اتزیگافراطلتفوکداتھکیےہاسےساہکاجاتےہیہیریتااکھٹانےہافراسےساہکاجاتےہوتنیقیرپاھتافرنیقیرپرماافرنیقییہرپ
اےھٹاگاہللاچےہوت۔افررباآدیمربقںیماھٹبایاجاتےہاساکدؽرپاشیؿربھگاایوہاتےہاسےسوپاھچاجاتےہوتسکدنیرپاھتفہاتہک
ےہ ںیم ںیہن اجاتن رھپ وپاھچ اجات ےہ اس صخش ےک ابرے ںیم ایک اتہک ےہ فہ اتہک ےہ ںیم ےن ولوگں وک ھچک ےتہک انس وت اھت ںیم ےن یھب
فاسی یہ اہک رھپ تنج یک رطػ اکی ڑھکیک وھکیل اجیت ےہ فہ اس یک اتزیگ افر اہبر وج اس ںیم داتھکی ےہ اس ےس اہک اجات ےہ دھکی اہلل
اعتیلےنےھجتاسےسرحمفؾایکرھپاکیڑھکیکدفزخیکرطػوھکؽاجیتےہفہآگوکداتھکیےہےلتافرپوہریہےہاکیوکاکی
وتڑریہےہاسےساہکاجاتےہہیریتااکھٹانےہوتکشںیماھتافرایسرپرماافرایسرپاےھٹاگارگاہللاعتیلاچےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابشہب،انبایبذبئ،دمحمنبرمعفنباطعء،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ربقاکایبؿافررمدےےکلگاجےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1150

راوی  :محنس بً بظار ،طٌبہً ،ل٘نہ بً مزثس ،سٌسبً ًبيسہ ،حرضت بزاء بً ًازب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
رف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َم ِزثَ ٕس ًَ ًِ َس ٌِ ٔس بِ ًٔ ًُب َ ِي َس َة ًَ ًِ ا ِلب َ َرا ٔ
یً آ َميُوا بٔا ِل َ٘و ٔل َّ
اب ا ِل َ٘بِر ٔ
بِ ًٔ ًَاز ٕٔب ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل یُ َثب ُِّت اهَّللُ َّال ٔذ َ
الثاب ٔتٔ َٗا َل ىَزَل َِت فٔی ًَ َذ ٔ
ِ
یً آ َميُوا بٔا ِل َ٘و ٔل َّ
السى ِ َيا
ک َٗ ِولُ ُط یُ َثب ُِّت اهَّللُ َّال ٔذ َ
ک ٓ ََي ُ٘و ُل َرب ِّ َی اهَّللُ َوىَبٌِّٔي ُم َح َّن ْس ٓ ََذل ٔ َ
ُي َ٘ا ُل َل ُط َم ًِ َربُّ َ
الثابٔتٔ فٔی ا ِل َح َياة ٔ ُّ
ِ

َة ٔ
َوفٔی ِاْ ٔ َ

دمحمنباشبر،ہبعش،ہمقلعنبرمدث،دعسنبدیبعہ،رضحتربا ءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اثتب راتھک ےہ اامیؿفاولں وک وبضمط وقؽ رپ ہیآتیربق ےک ذعاب ںیم ارتی تیم ےس وپاھچ اجات ےہ ریتا
(ثا َُّ
لِل
ربوکؿےہ؟فہاتہکےہریمارباہللےہافرریمےیبنرضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہیہیرمادےہاس آتی ُ َ ِّ ُ
ال ِ ِ ل ْ
َ
آما ِ أنل ْ َق ْو ِؽ َّ
ِ َُ
أخ ِة)ےک۔
أن ِفا خ َ َتاأ ِةادلُّ ْ َ أِّ َف ِف ْٓال ِ َ
ّالِ َ
رافی  :دمحمنباشبر،ہبعش،ہمقلعنبرمدث،دعسنبدیبعہ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ربقاکایبؿافررمدےےکلگاجےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1151

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ىنيرً ،بيساهَّلل بً ًنير ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ ى َُنيِر ٕ َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًُ َن َز ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اٌ ٔم ًِ أَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة َٓنٔ ًِ أَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا َم َ
ات أَ َح ُس ُِ ٛه ُ ٔ
رع َق ًَل َی َم ِ٘ ٌَ ٔسظ ٔ بٔا ِل َِ َساة ٔ َوا ِل ٌَ ٔش ِّي إ ٔ ٌِ ک َ َ

اٌ ٔم ًِ أَصِ ٔل ال َّيارٔ َٓنٔ ًِ أَصِ ٔل ال َّيارٔ يُ َ٘ا ُل َص َذا َم ِ٘ ٌَ ُس َک َحًَّي تُ ِب ٌَ َث یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة
َوإ ٔ ٌِ ک َ َ
اوب رکب نب ایب ہبیش ،دبعاہلل نب ریمن ،دیبع اہلل نب ریمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای بج وکیئ مت ںیم ےس رم اجات ےہ وت ااکس اکھٹاناس ےکاسےنم ک ش ایک اجات ےہ حبص افر اشؾ ارگ فہ تنجفاولں ںیم
ےسےہ وتتنجفاولںںیمیہسافرارگدفزخفاولںںیمےسوتدفزخفاولںںیمافراہکاجاتےہہیریتااکھٹانےہاہیںکتہکوتاےھٹ
ایقتمےکدؿ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبریمن،دیبعاہللنبریمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
ربقاکایبؿافررمدےےکلگاجےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1152

راوی  :سویس بً سٌيس ،مالک بً اىص ،ابً طہابً ،بسالزحنً حرضت ٌٛب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اب ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ٌَِ ٛبٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَى َّ ُط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ٌَّ أَبَا ُظ
ک بِ ًُ أَى َ ٕص ًَ ًِ ابِ ًٔ ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس أَى ِ َبأَىَا َمال ٔ ُ
اٌ یُ َح ِّس ُث أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔى َّ َنا َن َش َن ُة ا ِل ُن ِؤ ٔم ًٔ كَائ ْٔز َي ٌِلُ ُ ٙفٔی َط َحز ٔا ِل َح َّيةٔ َحًَّي َی ِز ٔج ٍَ إیٔ َی
کَ َ
َج َش ٔسظ ٔیَ ِو َو یُ ِب ٌَ ُث
وسدی نب دیعس ،امکل نب اسن ،انب اہشب ،دبعارلنمح رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای ومنم یک رفح اکی رپدنے یک لکش ںیم تنج ےک دروتخں ںیم یتگچ رھپیت ےہ اہیں کت ہک ایقتم ےک دؿ اےنپ ایلص
دبؿںیمڈایلاجےئیگ۔
رافی  :وسدینبدیعس،امکلنباسن،انباہشب،دبعارلنمحرضحتبعکریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زدہاکایبؿ
ربقاکایبؿافررمدےےکلگاجےناکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1153

راوی  :اسناًيل بً حٔؽ ایلی ،ابوبرک بً ًياغ ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،حرضت جابز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ
رک بِ ًُ ًَيَّا ٕ
ل بِ ًُ َحٔ ِٕؽ اْلِ ُبُل ُِّّی َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
غ ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
َّ
َّ
َغوب ٔ َضا َٓ َي ِحل ٔ ُص یَ ِن َشحُ ًَ ِي َي ِيطٔ َو َي ُ٘و ُل َزًُونٔی أ ُ َػل ِّی
ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إٔذَا َز َخ َل ا ِل َني ُِّت ا ِل َ٘ب ِ َر ُم ِّثل َِت الظ ِن ُص ً ٔ ِي َس ُ ُ
اامسلیع نب صفح ایلی ،اوبرکب نب ایعش ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای بج تیموکربق ںیمدالخ ایکاجاتےہوتاس وکرظنآات ےہےسیجوسرج ڈفگ ے ےکرقبیےہ فہ اتھٹیب ےہاینپدفونں
آوھکنںوکےتلموہےئافراتہکےہھجموکامنزڑپےنھدفوھچڑدف۔
رافی  :اامسلیعنبصفحایلی،اوبرکبنبایعش،اشمع،ایبایفسؿ،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشحاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1154

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،باز بً ًواو ،ححادً ،ليہ ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَبَّازُ بِ ًُ ا ِل ٌَ َّواو ٔ ًَ ًِ َححَّا ٕد ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
الؼورٔ بٔأَیِسٔیض ٔ َنا أَ ِو فٔی أَیِسٔیض ٔ َنا َ ِْقىَا ٌٔ یُ ََلحٔوَ ا ٌٔ ال َّيوَ َز َمًَي یُ ِؤ َم َزا ٌٔ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َػاح ٔ َي ِي ُّ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،ابعد نب وعاؾ ،اجحج  ،ہیط ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ضتگ
رفامایوصرفاےلدفونںرفےتشاؿےکاہوھتںںیمدفرن ھےںیہفہرہفتقدھکیرےہںیہبکاؿوکمکحوہاتےہوھپےنکناک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ابعدنبوعاؾ،اجحج ،ہیط،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1155

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،محنس بً ابی ًنزو ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُج ْل ٔم ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َ َٓ ٍَ َر ُج ْل ٔم ًِ اْلِ َ ِن َؼارٔ َی َس ُظ َٓل ََل َن ُط َٗا َل َت ُ٘و ُل َص َذا َوٓ ٔي َيا
وسي ًَل َی ا ِل َب َ ٔ
ا ِل َي ُضوز ٔبٔ ُشو ٔ ٚا ِل َنسٔی َيةٔ َو َّال ٔذی ِاػ َلفَی ُم َ
ْش َ َ

َّ
َّ
الؼورٔ
َک ذَل ٔ َ
ک ل ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َٗا َل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َونُ ٔٔ َذ فٔی ُّ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه ٓ َُذ ٔ َ
ت َو َم ًِ فٔی اْلِ َ ِر ٔ َّ
ٓ ََؼٌ ََٔ ٙم ًِ فٔی َّ
الش َنا َوا ٔ
وٌ َٓأ َ ُٛو ٌُ أَ َّو َل َم ًِ
َی َٓإٔذَا ص ُِه ٗ ٔ َي ْاو یَ ِي ُوزُ َ
ق إَٔل َم ًِ َطا َئ اهَّللُ ث ُ َّه نُ ٔٔ َذ ٓ ٔيطٔ أ ُ ِ َ
اٌ ٔم َّن ًِ ا ِس َت ِثى َي اهَّللُ ًَزَّ
وسي آخٔذْ بٔ َ٘ائ َٔن ٕة ٔم ًِ َٗ َوائ ٔٔه ا ِل ٌَ ِز ٔ
غ ٓ َََل أَ ِزرٔی أَ َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط َٗ ِبلٔی أَ ِو ک َ َ
َر َٓ ٍَ َرأ ِ َسطُ َٓإٔذَا أَىَا ب ٔ ُن َ
َو َج َّل َو َم ًِ َٗا َل أَىَا َخي ِ ْر ٔم ًِ یُوى َُص بِ ًٔ َمًَّي َٓ َ٘ ِس ََ ٛذ َب
اوب رکب نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،دمحم نب ایبرمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہدمہن ونمرہ ےک ابزار

ںیم اکی وہیدی ےن اہک مسق ےہ اس یک سج ےن ومٰیس وک امتؾ آدویمں رپ تلیضف یشخب اکی رمد ااصنری ےن ہی نس رک اس وک اکی
امطہچنامراافراہک وتہیاتہکےہافرمہںیماہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملسوموجدںیہرھپاساکذرکیبنےسوہاآپےنرفامایاہللرفامات
ےہ افر وصر وھپاکن اجاگیئ وت اسرے آامسؿ افر زنیم فاےل ےب وہش وہ اجںیئ ےگ رھپ دفرسی ابر وھپاکن اجےئ اگ وت اکیکی بس ولگ
ڑھکے وہےئ اکی دفرسے وک دےتھکی وہےگن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم بس ےس ےلہپ اانپ رس ااھٹؤں اگ وت ںیم
د۔ںوھں اگ ہچنب ومٰیس رعش اک اکی اپہی اھتےم وہےئ ںیہ ںیم اب یھب ںیہن اجاتنہک فہ ھجم ےس ےلہپ رس ااھٹںیئ ےگ ای فہ اؿولوگں
ںیمےسوہےگنختکواہللےنینثتسمےنایکافروجوکیئویںےہکںیمویسننبیتمےسرتہبوہںاسےنوھجٹاہک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،دمحمنبایبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1156

راوی  :ہظاو بً ًنار ،محنس بً ػباحً ،بسالٌزیز بً ابی حازوً ،بيساهَّلل بً م٘شه ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنز رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َو ُم َح َّن ُس بِ ًُ الؼَّ بَّا ٔح َٗ َاَل َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل ٌَزٔیز ٔبِ ًُ أَبٔی َحازٔو ٕ َح َّسثَىٔي أَبٔی ًَ ًِ ًُب َ ِي ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ٔم ِ٘ َش ٕه
ًَ ًِ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوص َُو ًَل َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔ َي ُ٘و ُل َیأ ِ ُخ ُذ ا ِل َحبَّا ُر َس َنا َواتٔطٔ

وٌ
َوأَ َرؿٔيطٔ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َو َٗ َب َف َی َس ُظ َٓ َح ٌَ َل َي ِ٘ب ٔ ُـ َضا َو َی ِب ُش ُل َضا ث ُ َّه َي ُ٘و ُل أَىَا ا ِل َحبَّا ُر أَىَا ا ِل َنل ٔ ُ
ک أَیِ ًَ ا ِل َحب ُ
وٌ أَیِ ًَ ا ِل ُن َت َٜبِّرُ َ
َّار َ
ل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ًَ ًِ یَنٔيئطٔ َو ًَ ًِ ٔط َنالٔطٔ َحًَّي ىَوَ زِ ُت إیٔ َی ا ِلنٔ ِيبَر ٔیَ َت َ َّ
ْح ُک ٔم ًِ أَ ِس َٔ ٔل َط ِي ٕئ
َٗا َل َو َی َت َنا َی ُ
ٔم ِي ُط َحًَّي إنِّٔی َْلَُٗو ُل أَ َساٗ ٔ ْم ص َُو ب ٔ َز ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه

اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،دبعازعلسینبایباحزؾ،دیبعاہللنبمسقم،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہںیم

ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپےھترفامےتےھترپفرداگرآامسونںافرزنیموکاےنپاہھت
ںیم ےل ےل اگ افر آپ ےن یھٹم دنب رکیل رھپ وھک یل رھپ دنب یک رھپ ےہک اگ ںیم ابجر وہں ںیم ابداشہ وہں اہکں ںیہ دفرسے ابجر
دفرسےربکتموجاےنپآپوکابجرےتھجمسےھتافرہیرفامرکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےتکھجےھتافرداںیئافرابںیئرطػاہیںکتہک
ںیمےنربنموکداھکیفہےچینےساتلہاھتںیماتہکاھتاشدیآپوکفہےلرکرگڑپےاگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دمحمنبابصح،دبعازعلسینبایباحزؾ،دیبعاہللنبمسقم،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1157

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوخالس احنز ،حاته بً ػِيرہ ،ابً ابی مليٜہٗ ،اسه ،حرضت ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ ًَ ًِ َحات ٔٔه بِ ًٔ أَبٔی َػِٔي َر َة ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ُمل َِيَ َٜة ًَ ًِ ا ِل َ٘اس ٔٔه َٗا َل َٗال َِت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

رعا ّة ُٗل ُِت َوال ِّي َشا ُئ َٗا َل َوال ِّي َشا ُئ ُٗل ُِت َیا
ْش ال َّي ُ
ًَائٔظَ ُة ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َِ ٛي َ
ٕ یُ ِح َ ُ
اض َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َٗا َل ُحَٔا ّة ُ َ
َر ُسو َل اهَّللٔ ٓ ََنا ي ُِش َت ِح َيا َٗا َل یَا ًَائٔظَ ُة اْلِ َ ِمزُ أَ َص ُّه ٔم ًِ أَ ٌِ َی ِيو َُز َب ٌِ ُـ ُض ِه إیٔ َی بَ ٌِ ٕف
اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،احمتنبریغصہ،انبایبملتکہ،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہںیمےنرعض
ایکایروسؽا ہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ولگایقتمےکدؿویکرکنرشحےئکاجںیئےگ۔آپےنرفامایےگنناپؤںےگنندبؿ۔ںیمےن
اہکوعرںیتیھبایسرطح؟آپےنرفامایایسرطحںیمےناہکایروسؽاہللرھپرشؾہنآےئیگ؟آپےنرفامایاےاعہشئریضاہلل

اعتٰیلاہنعفاہںایسیرکفوہیگہکوکیئدفرسےیکرطػہندےھکیاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،احمتنبریغصہ،انبایبملتکہ،اقمس،رضحتاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1158

راوی  :ابوبرک ،وٛيًٍ ،لی بً ًلی بً رٓاًيہ ،حشً ،حرضت ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َٗا َل َح َّسثَ َيا َؤٛي ٍْ ًَ ًِ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ ًَل ٔ ِّی بِ ًٔ رَٔٓا ًَ َة ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ ًَ ًِ أَبٔی ُم َ
اض یَوو ا ِل٘ٔيا َم ٔة ثَ ََل َث رع َؿا ٕ َ
ال َو َم ٌَاذٔیزُ
ت َٓأ َّما َِ
رع َؿ َتا ٌٔ َٓحٔ َس ْ
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي ٌُِ َز ُق ال َّي ُ ِ َ َ
ََ

َوأَ َّما َّ
ٕ فٔی اْلِ َیِسٔی َٓآخٔذْ ب ٔ َينٔيئطٔ َوآخٔذْ بٔ ٔظ َنالٔطٔ
الثال ٔ َث ُة َٓ ٌٔ ِي َس ذَل ٔ َ
الؼ ُح ُ
ک َت ٔليرُ ُّ

اوبرکب،فعیک ،یلعنبیلع نب رافہیع،نسح،رضحتاوبومیس ارعشیریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیےہ یبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایولگایقتمےک دؿنیتابرک شےئکاجںیئ ےگ دفویشیپںںیمرکتارافرذعراتوہںےگآرخرسیتییشیپ ںیموتاتکںیب
اڑرکاہوھتںںیمآاجںیئیگیسکےکداےنہاہھتںیمیسکےکابںیئاہھتںیم۔
رافی  :اوبرکب،فعیک،یلعنبیلعنبرافہیع،نسح،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1159

ًيسي بً یوىص ،ابوخالس احنز ،ابً ًوٌ ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہٰ ،

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ یُوى َُص َوأَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِو ٌٕ ًَ ًِ ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

اض ل ٔ َز ِّب ا ِل ٌَا َلنٔي َن َٗا َل َي ُ٘ ُوو أَ َح ُسص ُِه فٔی َر ِطحٔطٔ إیٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
اٖ أُذُى َ ِيطٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َی ِو َو َي ُ٘ ُوو ال َّي ُ
اوبرکب نب ایب ہبیشٰ ،یسیع نب ویسن ،اوباخدل ارمح ،انب وعؿ ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایسجدؿولگڑھکےوہںےگاسرےاہجؿےکامکلےکرفربفآپےنرفامایفصناکونںکتاےنپہنیسپ
ںیمرغؼڑھکےوہںےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیشٰ،یسیعنبویسن،اوباخدلارمح،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1160

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،زاؤز ،طٌيي ،مرسو ،ٚاو النوميين ًائظہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہا

َّ
رسو ًَٕ ًِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗال َِت َسأ َ ِل ُت َر ُسو َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ َزا ُو َز ًَ ًِ الظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًِ َم ِ ُ
الشناو ُ َ
الرصا ٔن
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یَ ِو َو تُ َب َّس ُل اْلِ َ ِر ُق َُيِرَ اْلِ َ ِر ٔ
ق َو َّ َ َ
ات َٓأیِ ًَ َتُٜو ٌُ ال َّيا ُض یَ ِو َمئ ٔ ٕذ َٗا َل ًَل َی ِّ َ
اوبرکبنبایبہبیش،یلعنب رہسم،داؤد ،یبعش،رسمفؼ،اؾ اوملنینماعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیےہہکںیم ےنیبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہی آتی وج ےہ سج دؿ زنیم افر آامسؿ دبےل اجےگنیئ وت ولگ اس دؿ اہکں وہےگن؟ آپ ےن رفامای لپ
رصاط رپ وہےگن افر زنیم اک دانل ہی وہاگ ہک ےلیٹ اہپڑ ڑگےھ اصػ وہ رک بس ربارب وہ اجاگیئ افر آامسؿ اک دانل ہی وہاگ ہک وسرج رقبی
آاجاگیئرگیمیکدشتوہیگاہللرمحرکے۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،یلعنبرہسم،داؤد،یبعش،رسمفؼ،اؾاوملنینماعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1161

راوی  :ابوبرکً ،بساَلًلی ،محنس بً اسحً ،ٙبيساهَّلل بً مِيرہ ،سلامیٌ بً ًنزو بً ًبس بً ًتواری احس مً بىي ليث،
ححز ،ابی سٌيس ،ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َٗا َل َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَىٔي ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ا ِل ُنِٔي َرة ٔ ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اٌ فٔی َح ِحز ٔأَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُط َي ٌِىٔي أَبَا َسٌٔي ٕس َي ُ٘و ُل َٗا َل
بِ ًٔ ًَ ِنزٔو بِ ًٔ ًَ ِب ٔس بِ ًٔ ا ِل ٌُ ِت َوار ِّٔی أَ َح ٔس بَىٔي ل َِي ٕث َٗا َل َوک َ َ

الرص ُان بَي ِ َن هَ ِض َزان َ ِی َج َض َّي َه ًَل َی َح َش ٕک ََ ٛح َش ٔک َّ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل یُ َ
الش ٌِ َسا ٌٔ ث ُ َّه َي ِش َتحٔيز ُ
وؿ ٍُ ِّ َ
وض ٓ َٔيضا
اض َٓ َيا ٕد ُم َش َّل ْه َو َم ِد ُس ْ
ال َّي ُ
ود بٔطٔ ث ُ َّه ىَا ٕد َو ُم ِحت ََب ْص بٔطٔ َو َم ِيْ ُٜ
اوبرکب،دبعاالیلع،دمحمنبااحسؼ،دیبعاہللنبریغمہ،امیلسؿنبرمعفنبدبعنبوتعاریادحنمینبثیل،رجح،ایبدیعس،اوبدیعسریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایلپرصاطمنہےکدفونںانکرفںرپراھکاجےئاگاسرپاکےٹنوہں
ےگدعساؿےکاکوٹنںیکرطحرھپولگاسرپےسزگرانرشفعرکںیےگوتآتفےسالستمرہرکزگراجںیئےگاؿںیمضعب
 یلج یک رطح زگر اجںیئ ےگ ضعب وہا یک رطح ضعب دیپؽ یک رطح افر ےضعب اےکن ھچک اعضاأء ٹک رک منہ ںیم رگںی ےگ رھپ اجنت
اپاجںیئےگےضعبایسرپاےکٹرںیہےگےضعبافدنےھہنممنہںیمرگںیےگ۔

رافی  :اوبرکب ،دبعاالیلع ،دمحم نب ا،قح ،دیبعاہلل نب ریغمہ ،امیلسؿ نب رمعف نب دبع نب وتعاری ادح نم ینب ثیل ،رجح ،ایب دیعس،
اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

رشحاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1162

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی سٔياٌ ،جابز ،او مبْش ،او النوميين جياب حٔؼہ

ْش ًَ ًِ َح ِٔ َؼ َة َٗال َِت
اٌ ًَ ًِ َجابٔز ٕ ًَ ًِ أ ُ ِّو ُم َب ِّ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی ُسٔ َِي َ
َٗا َل ال َّي ٔي ُّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إنِّٔی َْل َ ِر ُجو أَ ََّل یَ ِس ُخ َل ال َّي َار أَ َح ْس إ ٔ ٌِ َطا َئ اهَّللُ َت ٌَای َی ٔم َّن ًِ َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َوا ِل ُح َسیِب ٔ َي َة َٗال َِت

ِّک َح ِت ّنا َم ِ٘ـ ًّٔيا َٗا َل أَل َِه َت ِش َنٌٔيطٔ َي ُ٘و ُل ث ُ َّه
اٌ ًَل َی َرب َ
ُٗل ُِت َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَل َِي َص َٗ ِس َٗا َل اهَّللُ َوإ ٔ ٌِ ٔم ِيِ ُٜه إ ٔ ََّل َوارٔ ُزصَا ک َ َ
یً َّات َ٘ ِوا َوى َ َذ ُر َّ
الوالٔنٔي َن ٓ َٔيضا ٔجث ٔ ًّيا
ى ُ َيطِّی َّال ٔذ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب ایفسؿ ،اجرب ،اؾ رشبم ،اؾ اوملنینم ہچنب ہصفح ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایےھجمادیمےہہکوجولگدبریکڑلایئافردحہیبییکحلصںیماحرضےھتاؿںیمےسوکیئمنہںیمہناجےئاگارگاہللاچےہ۔
ںیمےنرعضایکاہللاعتیلوترفاماتےہمتںیمےسوکیئااسیںیہنوجمنہرپفاردہنوہآپےنرفامایاسےکدعبوتےنںیہنڑپاھرھپمہ
اجنتدںیےگرپزیہاگرفںوکافرامتؾاظوملںوکفںیہوھچڑدںیےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ایبایفسؿ،اجرب،اؾرشبم،اؾاوملنینمہچنبہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1163

یحٌي بً زَکیا بً ابی زائسہ ،ابی مالک اطحعی ،ابی حازو ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :ابوبرکٰ ،

َکیَّا بِ ًٔ أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ًِ أَبٔی َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َحازٔو ٕ ًَ ًِ أَبٔی
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َٗا َل َح َّسثَ َيا یَ ِحٌَي بِ ًُ َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ س َٔامی ُئ أ ُ َّمًٔي ل َِي َص ْٔلَ َح ٕس
َغا ُم َح َّحلٔي َن ٔم ًِ ا ِل ُو ُؿو ٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َتزٔزُ َ
وٌ ًَل َ َّی ُ ًّ
َُي ِر ٔ َصا
اوبرکبٰ،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،ایبامکلایعجش،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہ ہکیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای مت ایقتم ےک دؿ ریمے اپس آؤ ےگ دیفس اشیپین دیفس اہھت اپؤں فاےل فوض ےک ببس ےس ہی ریمی اتم اک
اشنؿوہاگافریسکاتمںیمہیاشنؿہنوہاگ۔
رافی  :اوبرکبٰ،ییحینبزرکاینبایبزادئہ،ایبامکلایعجش،ایباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1164

راوی  :محنس بً بظار ،محنس بً جٌرف ،طٌبہ ،ابی اسحً ،ٙنزو بً مينوٌ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی
ًيہ

رف َح َّسثَ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ًِ ًَ ٙنزٔو بِ ًٔ َم ِي ُنو ٌٕ ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َ ٕ
َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ُٗ َّب ٕة َٓ َ٘ا َل أَ َت ِز َؿ ِو ٌَ أَ ٌِ َتُٜوى ُوا ُرب ُ ٍَ أَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة ُٗ ِل َيا بَل َی َٗا َل أَ َت ِز َؿ ِو ٌَ أَ ٌِ

ک أَ ٌَّ ا ِل َح َّي َة َلَ
ٕ أَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة َوذَل ٔ َ
َتُٜوى ُوا ثُلُ َث أَصِ ٔل ا ِل َح َّيةٔ ُٗ ِل َيا َن ٌَ ِه َٗا َل َو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔإنِّٔی َْل َ ِر ُجو أَ ٌِ َتُٜوى ُوا ن ِٔؼ َ
ئ فٔی ٔج ِل ٔس َّ
الث ِورٔ اْلِ َ ِس َوز ٔأَ ِو ک َ َّ
الْش ٔک إ ٔ ََّل ک َ َّ
الظ ٌَ َزة ٔ َّ
ئ فٔی
الش ِو َزا ٔ
الظ ٌَ َزة ٔا ِلب َ ِي َـا ٔ
َی ِس ُخلُ َضا إ ٔ ََّل َنٔ ِْص ُم ِشل ٔ َن ْة َو َما أَْمُتْن فٔی أَصِ ٔل ِّ ِ

ٔج ِل ٔس َّ
الث ِورٔ اْلِ َ ِح َنز ٔ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکمہ یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی ڈریے ںیم ےھت آپ ےن رفامای مت اس ےس وخش ںیہن وہےت ہک تنج فاولں یک وچاھتیئ مت
ولگوہےگ؟ مہےن رعض ایکویکںںیہن۔آپ ےنرفامای متاسےسوخشںیہن وہہک تنجفاولں یکاہتیئ متولگ وہ؟مہ ےن اہک
یجاہںآپےن رفامایمسقایکسسجےکاہھتںیمریمیاجؿےہےھجمادیمےہہکتنجفاولںاکفصنمتولگوہےگافرفصنںیم
ابیقافربساںیتمافرایکسفہجہیےہہکتنجںیمفیہرفںیحاجںیئیگوجاملسمؿںیہافراہمتراامشررشموکںںیمااسیےہےسیجاکی
دیفساکےللیبیکاھکؽںیموہایاکیاکالابؽالؽلیبیکاھکؽںیموہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایبا،قح،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1165

راوی  :ابوَکیب ،احنس بً سياٌ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیِبٕ َوأَ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّله یَحٔي ُئ ال َّي ٔيي َو َمٌ ُط ال َّز ُج ََل ٌٔ َو َیحٔي ُئ ال َّي ٔيي َو َمٌ ُط َّ
ک َوأَ َٗ ُّل َٓ ُي َ٘ا ُل َل ُط َص ِل
الث ََلثَ ُة َوأَ ِٛثَرُ ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ُّ َ
ُّ َ
َ

َک ٓ ََي ُ٘و ُل ُم َح َّن ْس َوأ ُ َّم ُت ُط
وٌ ََل َٓ ُي َ٘ا ُل َم ًِ َي ِظ َض ُس ل َ
بَ َّل ِِ َت َٗ ِو َم َ
ک ٓ ََي ُ٘و ُل َن ٌَ ِه َٓ ُي ِسع َی َٗ ِو ُم ُط َٓ ُي َ٘ا ُل َص ِل بَ َّل َِِ ُٜه ٓ ََي ُ٘ولُ َ
ک أَ ٌَّ
وٌ أَ ِخب َ َرىَا ىَب ٔ ُّي َيا ب ٔ َذل ٔ َ
وٌ َن ٌَ ِه ٓ ََي ُ٘و ُل َو َما ًٔل ُِنِ ُٜه ب ٔ َذل ٔ َ
ک ٓ ََي ُ٘ولُ َ
َٓت ُِسع َی أ ُ َّم ُة ُم َح َّن ٕس َٓ ُي َ٘ا ُل َص ِل بَ َّل َّ َص َذا ٓ ََي ُ٘ولُ َ
وٌ
الز ُس َل َٗ ِس بَ َّل ُِوا ٓ ََؼ َّس ِٗ َيا ُظ َٗا َل ٓ ََذلِٔ ُٜه َٗ ِولُ ُط َت ٌَای َی َو ََ ٛذل ٔ َ
ض َو َیَ ُٜ
ک َج ٌَ ِل َيا ُِ ٛه أ ُ َّم ّة َو َس ّلا ل ٔ َتُٜوى ُوا ُط َض َسا َئ ًَل َی ال َّيا ٔ
ُّ

يسا
ال َّز ُسو ُل ًَل َِيِ ُٜه َطض ٔ ّ
اوبرکبی،ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاکییبنایقتمےکدؿآےئاگاےکساسھتدفیہآدیموہںےگافراکییبنآاگیئاسےکاسھتنیتآدیموہںےگافریسک
شیکھتاسےسزایدہافراس ےسمکوہں ےگاسےساہک اجےئاگوتےناہللاکمکحاینپوقؾ وک اچنہپایاھت؟ فہےہکاگاہںرھپ اسیک وقؾ
البیئاجےئیگاؿےسوپاھچاجےئاگمتوکالفںیبنےناہللاکمکحاچنہپایاھت؟فہںیہکےگرہزگںیہن۔آرخاسیبنےساہکاجےئاگاہمترا
وگاہ وکؿ ےہ؟ فہ ےہک اگ ہچنب دمحم یلص اہلل ہیلعفآہلفملس افر آپ یک اتم ریمے وگاہ ںیہ۔ ہچنب دمحم یک اتم البیئ اجےئ یگ اؿ
ےس وپاھچ اجےئ اگ ویکںاس یبن ےن اینپ اتم وک اہلل اکاغیپؾاچنہپای اھت ای ںیہن فہ ںیہک ےگ ےب کشاچنہپای اھت اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ مت
وکویکرکنولعمؾوہافہںیہک ےگامہرےیبنےنمہوکاسیکربخدی؟یھہکاہللےکامتؾ روسولںےناہللاکاغیپؾاچنہپای افرمہےناؿ
یکابتدصتقییکافریہیرمادےہاسآتیےساسرطحمہےنوکمتوتمطساتمایکاتہکمتوگاہوہولوگںرپافرروسؽاہمترے
افرپوگاہوہ۔
رافی  :اوبرکبی،ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1166

یحٌي بً ابی ٛثير ،ہَلل بً ابی مينوىہً ،لاء بً يشار ،حرضت
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنسبً مؼٌب ،اوزاعیٰ ،
رٓاًہ جہىي

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم ِؼ ٌَبٕ ًَ ًِ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ًِ َی ِحٌَي بِ ًٔ أَبٔی َٛثٔير ٕ ًَ ًِ ص ََٔل ٔل بِ ًٔ أَبٔی َم ِي ُنوى َ َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر ًَ ًِ رَٔٓا ًَ َة ا ِل ُح َضىٔ ِّي َٗا َل َػ َس ِرىَا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٓ َ٘ا َل َو َّال ٔذی َنٔ ُِص ُم َح َّن ٕس
ًَ ًِ ًَ َلا ٔ

ک بٔطٔ فٔی ا ِل َح َّي ٔة َوأَ ِر ُجو أَ ََّل َی ِس ُخلُو َصا َحًَّي َت َب َّوؤُا أَْمُتْن َو َم ًِ َػلَحَ ٔم ًِ ذ ََرارٔیِِّ ُٜه
ب ٔ َي ٔسظ ٔ َما ٔم ًِ ًَ ِب ٕس یُ ِؤ ٔم ًُ ث ُ َّه ي َُش ِّس ُز إ ٔ ََّل ُسل ٔ َ
اب
َم َشا ًَ ٔ ٛفٔی ا ِل َح َّي ٔة َو َل َ٘ ِس َو ًَ َسنٔی َربِّی ًَزَّ َو َج َّل أَ ٌِ یُ ِسخٔ َل ا ِل َح َّي َة ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي َس ِبٌٔي َن أَ ِلّٔا بٔ َِي ِر ٔح َٔش ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنببعصم،افزا یعٰ،ییحینبایبریثک،الہؽنبایبومیمہن،اطعءنباسیر،رضحترافہعینہجےسرفاتیےہہک
مہ یبن ےک اسھتولےٹ آپ ےن رفامای مسق اس یک سج ےک اہھت ںیم دمحم یک اجؿ ےہ وکیئ دنبہ ااسی ںیہن ےہ وج اامیؿ الےئ رھپ اس رپ
وبضمط رےہ رگم ہی ہک فہ رضفر تنج ںیم اجےئ اگ افر ںیم ادیم رکات وہں ہک فہ ولگ تنج ںیم دالخ ہن وہےگن اہیں کت ہک مت افر
اہمتری افالد ںیم ےس وج کین ںیہ فہ تنج ںیم اےنپ اےنپ اکھٹےن ہن انبںیئ افر ےب کش ریمے امکل ےن ھجم ےس فدعہ ایک ےہ ہک فہ
ریمیاتمںیمےسرتسزہارآدویمںوکریغباسحبےکتنجںیمدالخرکےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنببعصم،افزایعٰ،ییحینبایبریثک،الہؽنبایبومیمہن،اطعءنباسیر،رضحترافہعینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1167

راوی  :ہظاو بً ًنار ،اسناًيل بً ًياغ ،محنس بً زیاز ،حرضت ابوامامہ باہلی

غ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ زٔیَاز ٕ اْلِ َ ِل َضان ٔ ُّی َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت أَبَا أ ُ َما َم َة ا ِل َباص ٔل ٔ َّی
ل بِ ًُ ًَيَّا ٕ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل َو ًَ َسنٔی َربِّی ُس ِب َحاى َ ُط أَ ٌِ یُ ِسخٔ َل ا ِل َح َّي َة ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي َس ِبٌٔي َن أَ ِلّٔا ََل

وٌ أَ ِلّٔا َوث َ ََل ُث َح َث َيا ٕ
ت ٔم ًِ َح َث َيا ٔ
ت َربِّی ًَزَّ َو َج َّل
اب َم ٍَ کُلِّ أَ ِل ٕٕ َس ِب ٌُ َ
اب ًَل َِيض ٔ ِه َو ََل ًَ َذ َ
ح َٔش َ

اشہؾ نب امعر ،اامسلیع نبایعش ،دمحم نب زاید ،رضحت اوباامہم ابیلہ ےس رفاتی ےہ ںیمےن یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس انسآپ
رفامےت ےھت ریمے امکل ےن ھجم ےس فدعہ ایک ےہ ہک فہ ریمی اتم ےس رتس زہار آدویمں وک تنج ںیم دالخ رکے اگ نج اک ہن
اسحبوہاگہناؿرپذعابوہاگافرزہارےکاسھٹرتسزہاروہںےگافراےکنوسانیتایھٹمںوہںیگریمےامکلیکویھٹمںںیم

ےس۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اامسلیعنبایعش،دمحمنبزاید،رضحتاوباامہمابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1168

ًيسي بً محنس بً ىحاض رملی ،ایوب بً محنسرقی ،ؿنزہ بً ربيٌہ ،ابً طورب ،بہز بً حٜيه
راوی :
ٰ

يٌ َة ًَ ًِ ابِ ًٔ َط ِوذ َٕب ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ال َّيحَّا ٔ
ض ال َّز ِمل ٔ ُّی َوأَ ُّی ُ
وب بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ال َّزق ُِّّی َٗاَلَ َح َّسثَ َيا َؿ ِن َزةُ بِ ًُ َرب ٔ َ
ل َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َس ِبٌٔي َن أ ُ َّم ّة ى َ ِح ًُ
بَ ِضز ٔبِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ىُِٜنٔ ُ
آَ َصا َو َخيِرُصَا
ُٔ
ٰیسیع نب دمحم نب احنس ریلم ،اویب نب دمحم ریق ،رمضہ نب رہعیب ،انب وشرب ،زہب نب میکح ےن اےنپ ابپ ےس اوہنں ےن دادا ےس
رفاتییکںیمےنیبنےسانسآپرفامےتےھتایقتمںیمرتساںیتموپریوہیگنافربسںیممہاریخاتموہیگنافربسںیمرتہب
وہےگناہللاعتیلیکانعتیےسوجاسوکامہرےربمغیپہچنبدمحمرپےہ۔
رافی ٰ :یسیعنبدمحمنباحنسریلم،اویبنبدمحمریق،رمضہنبرہعیب،انبوشرب،زہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماک احؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1169

راوی  :محنسبً خالس بً خساغ ،اسناًيل بً ًليہ ،بہز بً حٜيه

ل ابِ ًُ ًُ َل َّي َة ًَ ًِ بَ ِضز ٔبِ ًٔ َحٕٔ ٜيه ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َج ِّسظ ٔ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َخالٔسٔ بِ ًٔ خ َٔسا ٕ
غ َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َّ
َّ
َک ُم َضا ًَل َی اهَّللٔ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َي ُ٘و ُل إٔىَِّ ُٜه َو َّٓ ِيت ُِه َس ِبٌٔي َن أ ُ َّم ّة أَْمُتْن َخيِرُ َصا َوأَ ِ َ
دمحمنب اخدل نب دخاش ،اامسلیع نب ہیلع ،زہب نب میکح اس اانسد ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن رتس
اوتمںوکوپراایک۔ینعیرتسفںیاتممتوہافرمتاؿبسںیمرتہبوہافراہللاعتیلےکزندکیزعترےتھکوہ۔
رافی  :دمحمنباخدلنبدخاش،اامسلیعنبہیلع،زہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1170

راوی ً :بساهَّلل بً اسح ٙجوہزی ،حشين بً حٔؽ اػبہانی ،سٔياًٌ ،ل٘نہ بً مزثس ،سلامیٌ بً حرضت بزیسہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َح ِو َصز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُح َشي ِ ُن بِ ًُ َحٔ ِٕؽ اْلِ َ ِػ َب َضان ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ُسٔ َِيا ٌُ ًَ ًِ ًَ ِل َ٘ َن َة بِ ًٔ َم ِزثَ ٕس ًَ ًِ
ٕ ثَ َناى َُوٌ ٔم ًِ َص ٔذظ ٔ
ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ب ُ َزیِ َس َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَصِ ُ
ْٔش َ
وٌ َو ٔمائ َ ُة َػ ٕ ٓ
ل ا ِل َح َّي ٔة ً ِ ُ
وٌ ٔم ًِ َسائ ٔز ٔاْلِ ُ َم ٔه
اْلِ ُ َّم ٔة َوأَ ِر َب ٌُ َ

دبعاہللنبااحسؼوجرہی،نیسحنبصفحااہبصین،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکیبن یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایتنجفاولںیک اکیوس سیب ںیفصوہںیگ اؿ ںیم ےسایس ںیفصاساتم ےکولوگں

یکوہںیگافراچسیلںیفصافراوتمںںیمےس۔
رافی  :دبعاہللنبا،قحوجرہی،نیسحنبصفحااہبصین،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،امیلسؿنبرضحتربدیہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1171

یحٌي بً ابوسلنہ حنازبً سلنہ ،سٌيسبً ایاض جزیزی ،ابی نرضہ ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی
راوی  :محنس بً ٰ
ًيہ

رض َة ًَ ًِ ابِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا أَبُو َسل ََن َة َح َّسثَ َيا َح َّنا ُز بِ ًُ َسل ََن َة ًَ ًِ َسٌٔيسٔ بِ ًٔ إ ٔ َیا ٕ
ض ا ِل ُح َزیِز ٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ
اس ُب يُ َ٘ا ُل أَیِ ًَ اْلِ ُ َّم ُة اْلِ ُ ِّم َّي ُة َوىَب ٔ ُّي َضا َٓ َي ِح ًُ
ًَبَّا ٕ
آَ اْلِ ُ َم ٔه َوأَ َّو ُل َم ًِ یُ َح َ
ض أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ى َ ِح ًُ ٔ ُ
وٌ
وٌ اْلِ َ َّولُ َ
َ َ
ِاْ ٔ ُ

دمحم نب ٰییحی نب اوبہملس امحدنب ہملس ،دیعسنب اایس رجریی ،ایب رضنہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن
رک می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای (ارگہچ) مہ آرخی اتم ںیہ نکیل بس ےس ےلہپ امہرااسحب وہاگ۔ دنا آےئ یگ ایم
اتماہکںےہافراساتمےکیبناہکںںیہ؟وتمہبسےسآرخںیہ(داینںیم)افربسںیمافؽوہںےگ(تنجںیم)۔
رافی  :دمحمنبٰییحینباوبہملسامحدنبہملس،دیعسنباایسرجریی،ایبرضنہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1172

راوی  :جبارہ بً مِلصً ،بساَلًلی بً ابی مشاور ،ابی بززہ حرضت ابوموسي اطٌزی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ ًُ أَبٔی ا ِل ُن َشاؤرٔ ًَ ًِ أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ًِ أَبٔيطٔ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ

وٌ َل ُط كَو ٔ ّیَل ث ُ َّه ُي َ٘ا ُل ِار َٓ ٌُوا
الش ُحوز ٔ ٓ ََي ِش ُح ُس َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إٔذَا َج َن ٍَ اهَّللُ ا ِل َد ََلئ َٔ ٙیَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة أُذ ٔ ٌَ ْٔل ُ َّم ٔة ُم َح َّن ٕس فٔی ُّ

ُرؤ َُسِ ُٜه َٗ ِس َج ٌَ ِل َيا ً َّٔس َتِ ُٜه ٓ َٔسائ َِ ُٜه ٔم ًِ ال َّيارٔ

ابجرہ نب مغلس ،دبعاالیلع نب ایب اسمفر ،ایب ربدہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرفزایقتمبجامتؾولخمؼوکعمجایکاجےئاگوتاہللاعتیلیبنرکمییکاتموکدجسےاکمکح دےاگافر
فہاتمسبیدریکتدجسےںیمرےہیگرھپ(ربذفاالجلؽفاالرکاؾ)رسااھٹےناکمکحدےاگافراراشدوہاگہکمہےناہمترے
امشرےکاطمقباہمترےدفےیئمنہےس(راہ)رکدےیئ۔
رافی  :ابجرہنبمغلس،دبعاالیلعنبایباسمفر،ایبربدہرضحتاوبومیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتماکاحؽ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1173

راوی  :جبارہ بً مِلص ٛثير بً سليه ،حرضت اىص بً مالک

َح َّسثَ َيا ُج َب َارةُ بِ ًُ ا ِل ُن َِ ِّل ٔص َح َّسثَ َيا َٛثٔيرُ بِ ًُ ُسل َِي ٕه ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ

ْشٔٛي َن
اٌ َی ِو ُو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ُزٓ ٔ ٍَ إیٔ َی کُلِّ َر ُج ٕل ٔم ًِ ا ِل ُن ِشلٔنٔي َن َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل ُن ِ ٔ
َص ٔذظ ٔ اْلِ ُ َّم َة َمزِ ُحو َم ْة ًَ َذاب ُ َضا بٔأَیِس َٔیضا َٓإٔذَا ک َ َ
َٓ ُي َ٘ا ُل َص َذا ٓ َٔسا ُؤ َک ٔم ًِ ال َّيارٔ
ابجرہ نب مغلس ریثک نب میلس ،رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہی اتم اتم رموحہم ےہ افر اؿ رپ
ذع اباےکناےنپاہوھتںےسوہاگ۔اکیدفرسےیکرگدؿامرےیگرفزایقتمرہاکیاملسمؿےکوحاےلاسرشمکایکاجاگیئ
افررفامایاجےئاگہکہیمنہےسریتادفہیےہ۔
رافی  :ابجرہنبمغلسریثکنبمیلس،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔
ابب  :زدہاکایبؿ
رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1174

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،یزیس بً ہاروٌ ًبسالنلکً ،لاء ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وٌ أَى ِ َبأَىَا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک ًَ ًِ ًَ َلا ٕئ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا یَزٔی ُس بِ ًُ َص ُ
ار َ

ٕ
وٌ َوب ٔ َضا َی َت ٌَاكَ ُٔ َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ِهَّلِل ٔمائ َ َة َر ِح َن ٕة َٗ َش َه ٔم ِي َضا َر ِح َن ّة بَي ِ َن َجنٔي ٍٔ ا ِل َد ََلئ َٔٔٓ ٙب ٔ َضا َیت َ َرا َح ُن َ
وٌ َوب ٔ َضا َت ٌِ ٔل ُ
َ تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔي َن َر ِح َن ّة َی ِز َح ُه ب ٔ َضا ً َٔبا َز ُظ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
ا ِل َو ِح ُع ًَل َی أَ ِو ََلز ٔ َصا َوأَ َّ َ
اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿدبعاکلمل،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیےہہکرفاماییبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنہکالبہبشاہللاعتیلیکوسرںیتمحںیہاؿںیمےسرصػاکیر تماینپامتؾولخمؼںیمعمجرکدیےہاسیکفہجےسامتؾ
اکیدفرسےےسایپرتبحمرکےتںیہافرامںاےنپ ہچبےسرکیتےہافرابیقامتؾرںیتمحاہللےناےنپاپسایقتمےکدؿےئلیکرھک

وھچڑیےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،سیدینباہرفؿدبعاکلمل،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1175

راوی  :ابوَکیب ،احنس بً سياٌ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی ػالح  ،حرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیِبٕ َوأَ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو ُ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َخل ََ ٙاهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل یَ ِو َو َخل َََّ ٙ
الش َن َوا ٔ
ق ٔم ِي َضا َر ِح َن ّة
ت َواْلِ َ ِر َق ٔمائ َ َة َر ِح َن ٕة َٓ َح ٌَ َل ف ٔی اْلِ َ ِر ٔ
ٕ ا ِل َوال ٔ َسةُ ًَل َی َو َل ٔس َصا َوا ِل َب َضائ ٔ ُه َب ٌِ ُـ َضا ًَل َی َب ٌِ ٕف َو َّ
اٌ
َ تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔي َن إیٔ َی َی ِوو ٔ ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َٓإٔذَا ک َ َ
َٓب ٔ َضا َت ٌِ ٔل ُ
الليِرُ َوأَ َّ َ
َی ِو ُو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة أَ َِ ٛنل ََضا اهَّللُ ب ٔ َض ٔذظ ٔالزَّ ِح َنةٔ
اوبرکبی ،ادمح نب انسؿ ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب اصحل  ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای سج دؿ اہلل اعتیل ےن آامسؿ زنیم وک دیپا ایک ایس دؿ وس رںیتمح دیپا ںیک افر زنیم ںیم اؿ وس روتمحں ںیم ےس اکی
ر تم یجیھ ایسیکفہجےسامںاےنپہچبرپر تمرکیتےہافررچدناجونراکیدفرسے رپ،افراننونےروتمحںوکاس ےنااھٹراھک
ایقتمےکدؿکتبجایقتماکدؿوہاگوتاسدؿاؿروتمحںوکوپرارکےاگ۔
رافی  :اوبرکبی،ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1176

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابوخالس احنز ،ابً ًحَلٌ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َٗ َاَل َح َّسثَ َيا أَبُو َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِح َنزُ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَ ِح ََل ٌَ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُنيِر ٕ َوأَبُو بَ ِ ٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل َل َّنا َخل ََ ٙا ِل َدل ََِ َٛ ٙت َب ب ٔ َي ٔسظ ٔ ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ إ ٔ ٌَّ َر ِح َنًٔي
َت ِِل ٔ ُب ُ ََـ ٔيي

دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،انبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیےہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای البہبش اہلل ذفاالجلؽ فاال رکاؾ ےن بج امتؾ ولخمؼ وک دیپا ایک وت اےنپ اہھت ےس اےنپ افرپ ہی ھکل ایل ہک
ریمےبضغرپریمیر تماغبلےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،اوبرکبنبایبہبیش،اوباخدلارمح،انبالجعؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1177

ليلی  ،حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل
راوی  :محنس بً ًبسالنلک بً ابی طوارب ،ابوًواىہً ،بسالنلک بً ًنير ،ابً ابی ٰ
تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِلنل ٔ ٔک بِ ًٔ أَبٔی َّ
الظ َوار ٔٔب َح َّسث َ َيا أَبُو ًَ َواى َ َة َح َّسث َ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َنل ٔ ٔک بِ ًُ ًُ َنيِر ٕ ًَ ًِ ابِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ
َ
ُم ٌَاذ ٔبِ ًٔ َج َب ٕل َٗا َل َم َّز بٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َوأَىَا ًَل َی ح َٔنا ٕر َٓ َ٘ا َل َیا ُم ٌَاذُ َص ِل َت ِسرٔی َما َح ُّ ٙاهَّللٔ ًَل َی

ُْش ُٛوا ب ٔطٔ َط ِيئّا
ا ِلٌ َٔباز ٔ َو َما َح ُّ ٙا ِلٌ َٔباز ٔ ًَل َی اهَّللٔ ُٗل ُِت اهَّللُ َو َر ُسولُ ُط أَ ًِ َل ُه َٗا َل َٓإ ٔ ٌَّ َح َّ ٙاهَّللٔ ًَل َی ا ِلٌ َٔباز ٔأَ ٌِ َي ٌِبُ ُسو ُظ َو ََل ي ِ ٔ

ک أَ ٌِ َلَ ي ٌَُ ِّذبَ ُض ِه
َو َح ُّ ٙا ِلٌ َٔباز ٔ ًَل َی اهَّللٔ إٔذَا ٓ ٌََلُوا ذَل ٔ َ

دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،اوبوعاہن ،دبعاکلملنبریمع،انبایبٰیلیل،رضحتاعمذنب لبریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیےہ
ہکںیماکیدگےھرپوسارںیہکاجراہاھتہکآپریمےرقبیےسزگرے۔اراشدرفامایاعمذ(اہللرپوتوکیئزیچفابجںیہن)نکیل
رھپ یھب مت اجےتن وہ ہک دنبفں اک اہلل رپ افر اہلل اک اےنپ دنبفں رپ ایک قح ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل افر ااکس روسؽ یہ وخب اجےنن
فاےل ںیہ۔ آپ ےن اراشد رفامای اہلل اک قح اےنپ دنبفں رپ ہی ےہ ہک اس یک وخب ابعدت رکںی (اپچن فتق یک امنز ےک العفہ یلفن
ابعدت)افریسکوکاسےکاسھترشکیہنرکںی۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،اوبوعاہن،دبعاکلملنبریمع،انبایبٰیلیل،رضحتاعمذنب لبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1178

یحٌي طيبانیً ،بساهَّلل بً ًنز بً حٔؽ ،ىآٍ ،حرضت ابً ًنز رضي
راوی  :ہظاو بً ًنار ،ابزاہيه بً اًين ،اسناًيل بً ٰ
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ َی ِحٌَي َّ
الظ ِي َبان ٔ ُّی ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ًُ َن َز بِ ًٔ َحٔ ِٕؽ ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ أَ ًِي َ َن َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ىَآ ٍٕٔ ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َُّ ٛيا َم ٍَ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی َب ٌِ ٔف َُزَ َواتٔطٔ ٓ ََن َّز بٔ َ٘ ِوو ٕ َٓ َ٘ا َل َم ًِ ا ِل َ٘ ِو ُو َٓ َ٘الُوا ى َ ِح ًُ
وٌ َوا ِم َزأَ ْة َت ِح ٔؼ ُب َت ُّي َورصَا َو َم ٌَ َضا ابِ ًْ ل ََضا َٓإٔذَا ِار َت َٔ ٍَ َو َصخُ الت َّ ُّيورٔ َت َيح َِّت بٔطٔ َٓأ َ َت ِت ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ا ِل ُن ِشل ٔ ُن َ

َو َس َّل َه َٓ َ٘ال َِت أَى ِ َت َر ُسو ُل اهَّللٔ َٗا َل َن ٌَ ِه َٗال َِت بٔأبَٔی أَى ِ َت َوأُم ِّی أَ َل ِي َص اهَّللُ بٔأ َ ِر َح ٔه الزَّاحٔنٔي َن َٗا َل بَل َی َٗال َِت أَ َول َِي َص اهَّللُ
بٔأ َ ِر َح َه بٌٔ َٔبازٔظ ٔ ٔم ًِ اْلِ ُ ِّو ب ٔ َو َل ٔس َصا َٗا َل بَل َی َٗال َِت َٓإ ٔ ٌَّ اْلِ ُوَّ ََل تُلِقٔی َول ََس َصا فٔی ال َّيارٔ َٓأ َ ََّ ٛب َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َو َس َّل َه یَ ِبکٔی ث ُ َّه َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط إٔل َِي َضا َٓ َ٘ا َل إ ٔ ٌَّ اهَّللَ ََل ي ٌَُ ِّذ ُب ٔم ًِ ً َٔبازٔظ ٔ إ ٔ ََّل ا ِل َنارٔ َز ا ِل ُن َت َن ِّز َز ا َّل ٔذی یَ َت َنزَّزُ ًَل َی اهَّللٔ َوأَبَی أَ ٌِ
َي ُ٘و َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ

اشہؾنبامعر،اربامیہنبانیع،اامسلیعنبٰییحیابیشین،دبعاہللنبرمعنبصفح،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفی
ےہہک مہاکیاہجد ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتےھتہکآپاکزگر ھچکولوگں ےکاپسےس وہا۔ آپ ےناؿ
ےسوپاھچہکمتوکؿولگوہ؟اوہنںےناہکمہاملسمؿںیہ۔اؿںیمےساکیوعرتآگےساانپونتررفنشرکریہ؟یھبجونتر
ےسدوھاںالکنوتاسےناےنپےٹیبوکےھچیپ(دلیکھ)دایافررھپیبنرکمیےکاپسآرکوپےنھچیگلآپاہللےکروسؽںیہ؟آپےناہک
اہںاسےناہکریمےفادلنیآپرپرقابؿےھجمہیئاتےیئہکاہللاکرمحبسرمحرکےنفاولںےسزایدہےہ؟آپےناراشدرفامای
ےبکش۔فہوبیلایکاہللاکرمحاےنپدنبفںرپاکیامںےسیھبزایدہےہوجفہاےنپہچبرپرکیتےہ؟آپےنرفامایےبکشرھپاس
ےن اہک ہچب انتج رمیض رشاریت افر انرفامؿ وہ امں اےس آگ ںیم ںیہن کنیھپ یتکس۔ آپ رس اکھج رک رفےت رےہ رھپ رس ااھٹ رک اس یک
رطػدھکیرکےنہکےگل۔اہللاےنپدنبفںوکیھبکذعابہندےرگمہکوجرسشکوہںافراہللوکاکیامےننےسرکنموہںافردنبفں
اکقحاہللرپہیےہہکفہاںیہنشخبدے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،اربامیہنبانیع،اامسلیعنبٰییحیابیشین،دبعاہللنبرمعنبصفح،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1179

راوی ً :باض بً وليس زمظقیً ،نزو بً ہاطه ،ابً لہيٌہً ،بس ربہ بً سٌيس ،سٌيس م٘بری ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل

تٌا ٰیی ًيہ

َّاض بِ ًُ ا ِل َولٔيسٔ ِّ
يٌ َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس َربِّطٔ بِ ًٔ َسٌٔي ٕس ًَ ًِ َسٌٔي ٕس
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ًَ ِنزُو بِ ًُ َصا ٔط ٕه َح َّسث َ َيا ابِ ًُ لَض ٔ َ

ل ال َّي َار إ ٔ ََّل َطق ٔ ٌّی ٗٔي َل َیا َر ُسو َل اهَّللٔ َو َم ًِ
ا ِل َن ِ٘بُر ِّٔی ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َلَ َی ِس ُخ ُ
َّ
الظق ٔ ُّی َٗا َل َم ًِ ل َِه َي ٌِ َن ِل ِهَّلِل ب ٔ َلا ًَ ٕة َول َِه یَتِرُ ِک َل ُط َم ٌِ ٔؼ َي ّة
ابعس نب فدیل دیقشم ،رمعف نب اہمش ،انب ہعیہل ،دبع رہب نب دیعس ،دیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وساےئ یقش ےک منہ ںیم وکیئ ںیہن اجاگیئ۔ ولوگں ےن رعض ایک اے روسؽ اہلل!
یقشوکؿ؟رفامایااسیدنبہسجےنیھبکاہللیکدنبیگہنیکوہافریھبکوکیئیکیناکاکؾہنایکوہافرانگہیھبکوکیئوھچڑاہنوہ۔
رافی  :ابعسنبفدیلدیقشم،رمعفنباہمش،انبہعیہل،دبعرہبنبدیعس،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1180

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،زیس بً حباب ،سہيل بً ًبساهَّلل ثابت بيانی ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَ ُخو َحزِو ٕ ا ِل ُ٘ َلع ٔ ِّی َح َّسثَ َيا ثَاب ٔ ْت ا ِلب ُ َيان ٔ ُّی
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َزیِ ُس بِ ًُ ا ِل ُح َب ٔ
اب َح َّسثَ َيا ُس َض ِي ُ
َّ
َّ
َ
َ
رفة ٔ َٓ َ٘ا َل َٗا َل
ل ال َّت ِ٘ َوی َوأَصِ ُ
ْقأَ أَ ِو َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْ َی َة ص َُو أَصِ ُ
ل ا ِل َن ِِ ٔ َ
ًَ ًِ أى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َ َ
آَ َٓنً َّات َقی أَ ٌِ َیحٌ َل َمعٔی إ ٔ َل ّضا َ َ
ِرف َلطُ َٗا َل أَبُو
اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل أَىَا أَصِ ْل أَ ٌِ أ ُ َّت َقی ٓ َََل یُ ِح ٌَ ِل َمعٔی إ ٔ َل ْط َ ُ َ ِ
َِ
َ
آَ َٓأىَا أَصِ ْل أَ ٌِ أَُ ٔ َ
ل بِ ًُ أَبٔی َحزِو ٕ ًَ ًِ ثَاب ٔ ٕت ًَ ًِ أَى َ ٕص أَ ٌَّ
ا ِل َح َش ًٔ ا ِل َ٘ َّلا ٌُ َح َّسث َ َيا ُظ إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ َن ِرصٕ َح َّسثَ َيا ص ُِسبَ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسث َ َيا ُس َض ِي ُ

رفة ٔ َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ل ال َّت ِ٘ َوی َوأَصِ ُ
َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْ َی ٔة ص َُو أَصِ ُ
ل ا ِل َن ِِ ٔ َ

َّ
رف َل ُط
ُْش َک بٔی َُي ِر ٔی َوأَىَا أَصِ ْل ل ٔ َن ًِ َّات َقی أَ ٌِ ي ِ ٔ
َو َس َّل َه َٗا َل َربُِّ ُٜه أَىَا أَصِ ْل أَ ٌِ أُت َقی ٓ َََل ي ِ َ
ُْش َک ب ٔی أَ ٌِ أَُِ ٔ َ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،زدی نب ةحب ،لیہس نب دبعاہلل اثتب انبین ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہللیلص
(ه َأ ْه ُلال َّن ْق َوی َف َأ ْه ُلالْمَع ْف ِ َر ِة) رھپاراشدرفامای ہک اہللاعتیلرفامات ےہ ہک ںیماس اقلبوہں
اہلل ہیلعفآہلفملس ےنہیوسرةڑپیھ ُ َ
ہکاسابتےسوچبہکریمےاسھتیسکوکرشکیرکفافررھپوجریمےاسھتیسکوکرشکیہنرکےوتںیماسالقئوہںہکاسوک
اجنتدےدفں۔(منہےس)۔رتہمجہنیعبزگراکچ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،زدینبةحب،لیہسنبدبعاہللاثتبانبین،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
رفزایقتمر تمایہلیکادیم۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1181

یحٌي ابی ًبسالزحنً جبلی ،حرضت ًبساهَّلل بً ًنزو رضي اهَّلل تٌا ٰیی
یحٌي  ،ابً ابی مزیه ،ليثً ،امز بً ٰ
راوی  :محنس بً ٰ
ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی َم ِز َی َه َح َّسث َ َيا َّ
الل ِي ُث َح َّسثَىٔي ًَا ٔمزُ بِ ًُ َی ِحٌَي ًَ ًِ أَبٔی ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ا ِل ُحبُل ٔ ِّی َٗا َل
ض
َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ًَ ًَ ِنز ٕو َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ي َُؼا ُح ب ٔ َز ُج ٕل ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ًَل َی ُر ُؤ ٔ
وٌ ٔسح ٔ ًَّل ک ُ ُّل ٔسحٔ ٕ ٓل َم َّس ا ِل َب َ ٔ ُ
رک ٔم ًِ َص َذا َط ِيئّا ٓ ََي ُ٘و ُل
ْش َل ُط تٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ
ا ِل َد ََلئ َٔٔٓ ٙيُ ِي َ ُ
رص ث َّه َي ُ٘و ُل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل َص ِل تُ ِي ٔ ُ
ک
ل َٓ َي ُ٘و ُل ََل ٓ ََي ُ٘و ُل بَل َی إ ٔ ٌَّ َل َ
َک ًَ ًِ ذَل ٔ َ
ُوٌ ث ُ َّه َي ُ٘و ُل أَل َ
ََل َیا َر ِّب ٓ ََي ُ٘و ُل أَهَ ل ََن ِت َ
اب ال َّز ُج ُ
ک َٛت ََبًٔي ا ِل َحآٔو َ
ک َح َش َي ْة َٓ ُي َض ُ

ً ٔ ِي َسىَا َح َش َيا ٕ
ُُخ ُد َلطُ ب ٔ َلا َٗ ْة ٓ َٔيضا أَ ِط َض ُس أَ ٌِ ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َوأَ ٌَّ ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسولُ ُط َٗا َل
ت َوإٔىَّطُ ََل ُهل َِه ًَل َِي َ
ک ا ِل َي ِو َو َٓت ِ َ
ُوؿ ٍُ ِّ
ٓ ََي ُ٘و ُل یَا َر ِّب َما َص ٔذظ ٔ ا ِلب ٔ َلا َٗ ُة َم ٍَ َص ٔذظ ٔ ِّ
الشح ٔ ََّل ٔ
الشحٔ ََّل ُت فٔی ٕ َّٔ ٔ ٛة َوا ِلب ٔ َلا َٗ ُة فٔی ٕ َّٔ ٔ ٛة
ک ََل تُوِ َل ُه َٓت َ
ت ٓ ََي ُ٘و ُل إٔى َّ َ

اط ِت ِّ َّ
ٓ ََل َ
وٌ ل ٔ ُّرلٗ ٌَِ ٔة ب ٔ َلا َٗ ّة
الزٗ ٌَِ ُة َوأَصِ ُ
رص َي ُ٘ولُ َ
الشحَٔل ُت َو َث ُ٘ل َِت ا ِلب ٔ َلا َٗ ُة َٗا َل ُم َح َّن ُس بِ ًُ َی ِحٌَي ا ِلب ٔ َلا َٗ ُة ُّ
ل ٔم ِ َ
دمحم نب ٰییحی  ،انب ایب رممی ،ثیل ،اعرم نب ٰییحی ایب دبعارلنمح یلبج ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرفزایقتمریمیاتمںیمےساکیصخشوکاکپرااجےئاگافراسشیکھتاننونے
درتف(اامعؽانومںےک)رھکدےیئاجںیئےگافررہدرتفا انسباوہاگہکاہجںکتاگنہاجےکس۔اہللوپےھچاگوتاؿںیمےسیسک(لمع)
اک ااکنری ےہ؟فہ رعض رکے اگ ںیہن اے آاق رھپ اہلل رفامےئ اگ ریمے اکوبتں(رفوتشں) ےن ھجت رپ وکیئ ملظ ایک؟ رھپ اہلل رفاماگیئ
ااھچےھجتوکیئارتعاضےہایریتےاپسوکیئیکینےہ؟فہمہس رکےہکاگںیہنریمےآاقریمےاپسوتھچکںیہنےہ۔اہللذفاالجلؽ
فاالرکاؾرفامےئاگآجےکدؿھجترپوکیئزایدیتںیہنوہیگریتیتہبیسایکینںامہرےاپسوموجدںیہ۔رھپاکیاکذغاکنالاجےئ
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة اھکل وہاگ فہ دنبہ رعض رکے اگ ریمے اےنت اسرے اامعؽ انومں ےک
اگ اس ںیم َأ ْصھ َُذ َأ ْؿ َ أل ِإلَ َة ِإ َّ أل ا ُ
حُما َ ْ ُ
لِلَّ َف َأ َّؿ ُ َ ّ ً
آےگ ہی اکی اکذغ ریمے ایک اکؾ آےئ اگ؟ رپفرداگر رفامےئ اگ آج ھجت رپ وکیئ ملظ ہن وہاگ۔ رھپ اکی ڑلپے ںیم بس دافرت (اےکس
اامعؽانےم) افراکیڑلپے ںیماساک فہاکذغراھکاجۓ اگفہبس دافرتاھٹاجںیئےگ فہ اکیاکذغفاالڑلپاکھجاجےئ اگ۔دمحمنب
بل ًَةوکرہعق(طخ)ےتہکںیہ۔
ییحیےناہکہکدحثیںیمظفلال ِْن َعاأل َُةآایےہالصںیمرصمفاےل ِ َ أ
رافی  :دمحمنبٰییحی،انبایبرممی،ثیل،اعرمنبٰییحیایبدبعارلنمحیلبج،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وحضاکذرک۔
ابب  :زدہاکایبؿ
وحضاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1182

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش زَکیاً ،ليہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیَّا َح َّسثَ َيا ًَ ٔل َّي ُة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِلد ُِسر ِّٔی أَ ٌَّ ال َّي ٔي َّي َػلَّی
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِْشٕ َح َّسثَ َيا َز َ ٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

ض أَبِ َي َف ٔم ِث َل َّ
اللب َ ٔن آى ٔ َي ُت ُط ًَ َس ُز ال ُّي ُحوو ٔ َوإنِّٔی َْلَ ِٛثَرُ
اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ یٔی َح ِو ّؿا َما بَي ِ َن ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َوبَ ِيتٔ ا ِل َن ِ٘ ٔس ٔ
ئ َت َب ٌّا َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
اْلِ َىِب ٔ َيا ٔ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب رشب زرکای  ،ہیط ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رمفی ےہہک یبنرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای ریما اکی وحض (وحض وکرث) اس اک افہلص تیب ادقملس ےس رکیل ہبعک کت ےہ۔ اپین اس اک دیفس ےہ دفدھ یک
رطح ےک اس ےک ربنت ںیم افر ایکن دعتاد اےسی ےہ ےسیج آامسونں رپ اتسرے وہں افر اس رپ ریمی اتم ےک ولگ وج ریمے
اتدعبارںیہ۔دفرسےربمغیپفںیکوقؾےسزایدہوہںےگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشبزرکای ،ہیط،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وحضاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1183

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہً ،لی بً مشہز ،ابی مالک سٌسبً كار ،ٚربعی ،حرضت حذئہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ُم ِشضٔز ٕ ًَ ًِ أَبٔی َمال ٔ ٕک َس ٌِ ٔس بِ ًٔ كَارٔ ٕ ًِ ًَ ٚرٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ًِ ُح َذ ِي َٔ َة َٗا َل َٗا َل
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ َح ِوضٔي َْلَبِ ٌَ ُس ٔم ًِ أَیِ َل َة إیٔ َی ًَ َس ٌَ َو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ َْى ٔ َي ُتطُ أَ ِٛثَرُ ٔم ًِ ًَ َسز ٔال ُّي ُحوو ٔ
اؿا ٔم ًِ َّ
ل ِاْلٔب ٔ َل
َو َل ُض َو أَ َط ُّس بَ َي ّ
اللب َ ٔن َوأَ ِحل َی ٔم ًِ ا ِل ٌَ َش ٔل َو َّال ٔذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َي ٔسظ ٔ إنِّٔی َْلَذُوزُ ًَ ِيطُ ال ِّز َجا َل ََ ٛنا یَ ُذوزُ الزَّ ُج ُ
ئ ل َِي َش ِت ْٔلَ َح ٕس َُي ِر ٔ ُِ ٛه
َغا ُم َح َّحلٔي َن ٔم ًِ أَثَز ٔا ِل ُو ُؿو ٔ
ا ِل َِز ٔ َیب َة ًَ ًِ َح ِو ٔؿطٔ ٗٔي َل یَا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ َت ٌِز ٔ ُٓ َيا َٗا َل َن ٌَ ِه َتز ٔ ُز َ
وٌ ًَل َ َّی ُ ًّ

امثعؿ نب ایب ہبیش ،یلع نب رہسم ،ایب امکل دعسنب اطرؼ ،ریعب ،رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ریما وحض ااسی سبا
ےہ ےسیج اہلی ےس (فہ اکی اقمؾ ےہ یع افر رصم ےک درایمؿ اکی اہپڑ ےہ ہکم افر دمہن ےکدرایمؿ) افر مسق ایکس سج ےکاہھت
ںیمریمیاجؿےہاےکسربنتامشرںیماترفںےسزایدہںیہافراساکاپیندفدھےسدیفسےہافردہشےساھٹیمےہمسقےہایکسسج

ےکاہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم افرولوگں وک اس رپ ےس اہکندفں اگ ےسیج وکیئ ریغ افوٹنں وک اےنپ وحض ےساہکن د۔ات ےہولوگں
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ایکآپ مہولوگں وک (ینعی اتم فاولں وک) اچہپؿ ںیل ےگ آپ ےن رفامای اہمترے ہنم افراہھت دیفس وہں
ےگفوضےکاشنؿےسافرہیاشنؿافریسکاتمےئلیکہنوہاگ۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،یلعنبرہسم،ایبامکلدعسنباطرؼ،ریعب،رضحتذحہفیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وحضاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1184

راوی  :محنوز بً خالس زمظقی ،مزواٌ بً محنس ،محنس بً مہاجزً ،باض بً ساله زمظقی حرضت ابوسَلو حبشي رضي
اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا َم ِح ُنوزُ بِ ًُ َخال ٔ ٕس ِّ
َّاض بِ ًُ َسال ٔ ٕه
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َم ِز َوا ٌُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم َضا ٔجز ٕ َح َّسثَىٔي ا ِل ٌَب ُ
ِّ
الس َم ِظق ٔ ُّی ى ُ ِّبئ ُِت ًَ ًِ أَبٔی َس ََّلو ٕ ا ِل َح َب ٔش ِّي َٗا َل َب ٌَ َث إیٔ َ َّی ًُ َنزُ بِ ًُ ًَ ِبسٔ ا ِل ٌَزٔیز َٔٓأ َ َت ِي ُت ُط ًَل َی بَزٔی ٕس َٓ َل َّنا َٗ ٔس ِم ُت ًَل َِيطٔ َٗا َل َل َ٘ ِس
ک َو َلًِٔ ٜ
ک َٗا َل أَ َج ِل َواهَّللٔ َیا أَ ٔمي َر ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َٗا َل َواهَّللٔ َما أَ َر ِز ُت ا ِل َنظَ َّ٘ َة ًَل َِي َ
ک یَا أَبَا َس ََّلو ٕ فٔی َم ِز َٛب ٔ َ
َط َ٘ ِ٘ َيا ًَل َِي َ
َحس ْ
ق َٓأ َ ِحب َ ِب ُت أَ ٌِ ُتظَ آ َٔضىٔي بٔطٔ
اٌ َم ِوی َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه فٔی ا ِل َح ِو ٔ
ٔیث بَ َل َِىٔي أَى َّ َ
ک تُ َح ِّس ُث بٔطٔ ًَ ًِ ثَ ِوبَ َ

َٗا َل َٓ ُ٘ل ُِت َح َّسثَىٔي ث َ ِوبَا ٌُ َم ِوی َی َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ َح ِوضٔي َما
اؿا ٔم ًِ َّ
اللب َ ٔن َوأَ ِحل َی ٔم ًِ ا ِل ٌَ َش ٔل أَکَاؤیبُ ُط ََ ٌَ ٛسز ٔ ى ُ ُحوو ٔ َّ
شبَ ّة ل َِه
الش َنا ٔ
بَي ِ َن ًَ َس ٌَ إیٔ َی أَیِ َل َة أَ َط ُّس بَ َي ّ
ئ َم ًِ َ ٔ
ش َب ٔم ِي ُط َ ِ
ِ
وٌ ا ِل ُن َيٌ ََّنا ٔ
ت
الظ ٌِ ُث ُرؤ ُّسا َّال ٔذ َ
السى ِ ُص ث َٔيا ّبا َو ُّ
ْقا ُئ ا ِل ُن َضا ٔجز ٔ َ
یً ََل یَ ِي ُٔ ٜح َ
یً ُّ
َیوِ َنأ َب ٌِ َس َصا أَبَ ّسا َوأَ َّو ُل َم ًِ َیزٔزُ ُظ ًَل َ َّی ُٓ َ َ

الش َس ُز َٗا َل ٓ ََبکَی ًُ َنزُ َحًَّي ا ِخ َـ َّل ِت ل ٔ ِح َي ُت ُط ث ُ َّه َٗا َل َل ٜٔىِّي َٗ ِس ى َ َِ ٜح ُت ا ِل ُن َيٌ ََّنا ٔ
الش َس ُز ََل َج َز َو
ت َو ُٓتٔ َح ِت یٔی ُّ
َو ََل ُي ِٔ َتحُ َل ُض ِه ُّ
ل ثَ ِوبٔی َّال ٔذی ًَل َی َج َشسٔی َحًَّي َی َّت ٔش َذ َو ََل أَ ِزص ًُُ َرأِسٔي َحًَّي َي ِظ ٌَ َث
أَنِّی ََل أَُِ ٔش ُ

ومحمدنباخدلدیقشم،رمفاؿنبدمحم،دمحمنباہمرج،ابعسنباسملدیقشمرضحتاوبالسؾیشبحریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیےہہک
،ہفیل رمع نب دبعازعلسی ےھجم اےنپ اپس آےن اک اغیپؾ اجیھب۔ ںیم ےن رہ وچیک رپ اتزہ دؾ وھگڑا (ےل رک دلج اجےن یک تینےس) اؿ ےک
اپس اچنہپ ۔ اوہنں ےن اہک ںیم ےن ےھجت افر ریتی وساری وک فیلکت دی رگم اکی دحثی ےننس ےک ےئل۔ ںیم ےن اہک ےب کش
اریماوملنینماوہنں(،ہفیل) ےناہک ںیمےن انسےہہکوت وحضوکرث ےکقلعتمایبؿرکات ےہوثابؿےس۔وجروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےکومیلےھتوتںیمہیاچاتہ وہںہکاسدحثیوکریتےہنمےسونسں۔ںیمےناہکھجمےسوثابؿےنایبؿایکوجروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک ومیل ےھت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامایہک ریما وحض ا ان سبا ےہ ےسیج دعؿ ےس
اہلی کت اس اک اپیندفدھ ےس زایدہ دیفس افر ریشںی دہش ےس زایدہ ےہ۔ افر اےکس ربنت اےنت ےب امشر ںیہ ےسیج آامسونں رپ اتسرے وج
ااسنؿ اس ںیم ےس اکی وھگٹن یھب ےل اگ اےس رھپ یھبک ایپس ہن ےگل یگ افر بس ےس ےلہپ اہمرجنی افر ےلیم ےلیچک ڑپکفں فاےل وج
رسفںےسرپاشیؿےتگلںیہوجیھبکدمعہوعروتںےساکنحںیہنرک ےتکافر اؿےکےئلدرفازےںیہنوھکےلاجےت۔اوبالسؾایبؿ
رکےتںیہدحثینسرکدبعازعلسیتہبرفےئہکاؿیکداڑیھرتوہیئگ۔رھپےنہکےگلںیمےنوتوخبےسوخوصبرتوعرتےس
اکنحیھبایکافرریمےدرفازےیھبےلھکںیہ۔ںیماباسرطحرکفںاگہکیھبکڑپکےہندبتلیرکفںہنرس ںیمیھگنکرکفں
اہیںکتہکرپاشیؿوگلں۔
رافی  :ومحمدنباخدلدیقشم،رمفاؿنبدمحم،دمحمنباہمرج،ابعسنباسملدیقشمرضحتاوبالسؾیشبحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وحضاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1185

راوی  :نرص بً ًلی ،ہظاوٗ ،تازہ ،حرضت اىص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َيا أَبٔی َح َّسثَ َيا صٔظَ ْاو ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٕص َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما بَي ِ َن
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
اٌ
ىَاح َٔيً َ ِي َح ِوضٔي ََ ٛنا بَي ِ َن َػ ِي ٌَا َئ َوا ِل َنسٔی َيةٔ أَ ِو ََ ٛنا بَي ِ َن ا ِل َنسٔی َيةٔ َوًُ َن َ

رصن نب یلع ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایریمے وحض ےک
دفونںانکرفںںیما انافہلصےہانتجاعنصءافردمہنںیمےہایےسیجدمہنافرامعؿںیمےہ۔
رافی  :رصننبیلع،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وحضاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1186

راوی  :حنيس بً مشٌسہ ،خَلز بً حارث ،سٌيس بً ابی رعوبہٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رعوبَ َة ًَ ًِ َٗ َتا َز َة َٗا َل َٗا َل أَى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا حُ َن ِي ُس بِ ًُ َم ِش ٌَ َس َة َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ أَبٔی َ ُ
َٗا َل ى َ ٔيي اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ َزی ٓ ٔيطٔ أَبَار ُٔیَّ ٙ
الذ َص ٔب َوا ِلٔ َّٔـ ٔة ََ ٌَ ٛسز ٔى ُ ُحوو ٔ َّ
ئ
الش َنا ٔ
ُّ
دیمح نبدعسمہ،الخدنباحر ث،دیعس نبایبرعفہب،اتقدہ ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع ےس رمفیےہ ہکوحضوکرث رپ
وسےنافراچدنیےئلیکےبامشروکزے(ربنت)ںیہنجاکامشرآامسؿےکاترفںںیمےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،الخدنباحرث،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
وحضاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1187

راوی  :محنس بً بظار ،محنسبً جٌرف ،طٌبہًَ ،لء بً ًبسالزحنً ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ ًَ ِب ٔس الزَّ ِح َن ًٔ ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َج ٌِ َرفٕ َح َّسث َ َيا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًِ ا ِل ٌَ ََل ٔ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَى َّ ُط أَتَی ا ِل َن ِ٘ب َ َر َة ٓ ََش َّل َه ًَل َی ا ِل َن ِ٘ب َ َرة ٔ َٓ َ٘ا َل َّ
الش ََل ُو ًَل َِيِ ُٜه َز َار َٗ ِوو ٕ ُم ِؤ ٔمئي َن َوإٔىَّا إ ٔ ٌِ َطا َئ اهَّللُ

ک َٗا َل أَْمُتْن أَ ِػ َحابٔی َوإ ٔ ِخ َوانٔی
وٌ ث ُ َّه َٗا َل ل ََوز ٔ ِزىَا أَىَّا َٗ ِس َرأَیِ َيا إ ٔ ِخ َواى َ َيا َٗالُوا َیا َر ُسو َل اهَّللٔ أَ َو َل ِش َيا إ ٔ ِخ َواى َ َ
َت ٌَای َی بِٔ ُٜه ََلح ٔ ُ٘ َ
َ
ٕ َت ٌِز ٔ ُٖ َم ًِ ل َِه یَأ ِ ٔ
ت ٔم ًِ أ ُ َّمت َٔک َٗا َل أَ َرأَیِت ُِه
َّال ٔذ َ
َكُِ ُٜه ًَل َی ا ِل َح ِو ٔ
یً یَأِتُ َ
ق َٗالُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َِ ٛي َ
وٌ ٔم ًِ َب ٌِسٔی َوأىَا َ َ
وٌ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة
َغ ُم َح َّح َل ْة بَي ِ َن هَ ِض َزان َ ِی َخ ِي ٕل زُص ِٕه ب ُ ِض ٕه أَل َِه َیَ ًِ ُٜي ٌِز ٔ ُٓ َضا َٗالُوا بَل َی َٗا َل َٓإٔى َّ ُض ِه َیأِتُ َ
ل َِو أَ ٌَّ َر ُج َّل َل ُط َخ ِي ْل ُ ٌّ
َغا ُم َح َّحلٔي َن ٔم ًِ أَثَز ٔا ِل ُو ُؿو ٔ َ
ال ًَ ًِ َح ِوضٔي ََ ٛنا یُ َذازُ ا ِل َبٌٔيرُ َّ
ال
َكُِ ُٜه ًَل َی ا ِل َح ِو ٔ
ق ث ُ َّه َٗا َل َل ُي َذا َز ٌَّ رٔ َج ْ
الـ ُّ
ُ ًّ
ئ َٗا َل أىَا َ َ
وٌ ًَل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ ِه َٓأَُٗو ُل أَ ََل ُس ِح ّ٘ا ُس ِح ّ٘ا
َٓأُىَازٔیض ٔ ِه أََلَ َصلُ ُّنوا َٓ ُي َ٘ا ُل إٔى َّ ُض ِه َٗ ِس بَ َّسلُوا َب ٌِ َس َک َول َِه یَزَالُوا یَ ِز ٔج ٌُ َ

دمحم نب اشبر ،دمحمنب رفعج ،ہبعش ،العء نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
َ ے
ل عَل َ
ُ
ِ
ِ
ت
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ٍ
َ
َ
َ
ّب لأِ َؿ
 َئَ ا ُ
م َف ِإ ّ أن َِإ ْؿ أ
لِلّ َيأَل ِ ْ
فآہل فملس ربقاتسؿ آےئ افر السؾ ایک ربقاتسؿ فاولں وک وت اراشد رفامای ا َُّ َل ُأؾ ْم َد َار فْؾ ُ ْ
م َ
رھپاراشدرفام ایہکریمیوخاشہےہہکاکشںیماےنپاھبویئںوکد۔ںوھںوتاحصہبرکاؾریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسایکمہآپےکاھبیئںیہنںیہ؟وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکمتولگریمےااحصب
وہ ریمیفافت ےک دعب وج ولگ دیپا وہں ےگ ریمے اھبیئ وہں ےگ افر ںیم اہمترا ک ش  ہمی وہں وحض وکرث رپ۔ ااحصب ریض اہلل
اعتٰیلمہنعےنرعض ایکایروسؽاہللنجولوگںوکآپےنداھکیںیہنآپاںیہنےسیک اچہپںینےگ؟ وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایہکاکیصخشےکاپس وھگڑےدیفساشیپینافردیفساہھتاپؤںفاےلوہںافرفہاخصلیکشمایسہوھگڑفں ںیم
لماجںیئ وت ایک فہ اےس ںیہن اچہپےن اگ؟ احصہب ریض اہللاعتٰیلہنع ےن رعض ایک ےب کش اچہپؿ ےل اگ وت روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایریمیاتمےکولگایقتمےکدؿدیفس اشیپینافردیفساہھتاپؤںفاےلوہرکآںیئےگفوضویکہجےسآپ
ےن رفامای ںیم اہمتراک ش  ہمی وہں اگ(ینعی ںیمفاہں وحض وکرث رپ اہمترا اابقتسؽ رکفں اگ افر ںیم یہ ںیہمت اپین الپؤں اگ) رھپ اراشد
رفامای دنچولگ(ریمی اتمںیم ےس اےسی وہں ےگںیہنج وھبےل ےکٹھب افٹنیک رطحفاہں ےساہکن دایاجاگیئ) افر ںیم اںیہن اینپ
رطػالبؤںاگ افرھجم ےساہک اجاگیئہیفہولگںیہوہنجں ےناہمترےدعباہمترے دنیوکدبؽدای اھتافرہشیمہ دنی ےسازیویںرپ
رحنمػوہےترےہرھپںیموہکںاگدفروہاجؤ۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،العءنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افشتعاکذرک۔
ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1188

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابوػالح حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ات
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه لٔکُلِّ ى َ ٔي ٕ ٓي َز ًِ َو ْة ُم ِش َت َحابَ ْة َٓ َت ٌَ َّح َل ک ُ ُّل ى َ ٔي ٕ ٓي َز ًِ َو َتطُ َوإنِّٔی ا ِخت ََبأ ِ ُت َز ًِ َوت ٔی َطَٔا ًَ ّة ْٔل ُ َّمًٔي َٓه ٔ َی ىَائ ٔ َل ْة َم ًِ َم َ
ُْش ُک بٔاهَّللٔ َط ِيئّا
ٔم ِي ُض ِه ََل ي ِ ٔ
اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیےہہکروسؽاہللےناراشدرفامایرہیبن
یکاکیداعوہیتےہوجرضفروبقؽوہیتےہ(اینپاتمےئلیک)وترہیبنےناینپداعدلجیرکےکداینںیمیہوپریرکیلنکیلںیم ےن
آرختےئلیکاینپداعوکک اپراھکےہاینپاتمیکششخبےئلیکوتریمیداعرہاسصخشےئلیکوہیگسجےنرشکہنایکوہاگ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1189

موسي ،ابواسح ٙہزوی ،ابزاہيه بً ًبساهَّلل بً حاته ،ہظيهً ،لی زیس بً جسًاٌ ،ابی نرضہ ،حرضت
راوی  :محاہس بً ٰ
ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

وسي َوأَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙا ِل َض َزو ٔ ُّی إٔبِ َزاصٔي ُه بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ َحات ٕٔه َٗ َاَل َح َّسثَ َيا صُظَ ِي ْه أَى ِ َبأَىَا ًَل ٔ ُّی بِ ًُ َزیِ ٔس بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َحاصٔ ُس بِ ًُ ُم َ
َُخ َوأَىَا أَ َّو ُل
ُج ِس ًَ َ
رض َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَىَا َس ِّي ُس َو َل ٔس آ َز َو َو ََل ٓ ِ َ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ
َُخ َول ٔ َوا ُئ ا ِل َح ِنسٔ ب ٔ َيسٔی َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ
َُخ َوأَىَا أَ َّو ُل َطآ ٍٕٔ َوأَ َّو ُل ُمظَ َّٔ ٍٕ َو ََل ٓ ِ َ
َم ًِ َت ِيظَ ُّ ٙاْلِ َ ِر ُق ًَ ِي ُط َی ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ َو ََل ٓ ِ َ

َُخ
َو ََل ٓ ِ َ
اجمدہنبومیس،اوب ااحسؼرہفی،اربامیہنبدبعاہللنباحمت،میشہ،یلعزدینبدجاعؿ،ایبرضنہ،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رضحت آدؾ یک افالد اک رسدار وہں افر ےھجم اس رپ وکیئ رغفر
ںیہن ےہ (ہی وت اہلل اکلضف افر تمعن ےہ) افر رفز ایقتم زنیم بس ےس ےلہپ ریمے ےئل ےٹھپ یگ (ںیم ربق ےس ابرہ ولکنں اگ) ںیم
رغفر ےس ںیہن اتہک افر ںیم بس ےس ےلہپ افشتع رکفں اگ افر ریمی افشتع بس ےس ےلہپ وظنمر وہیگ اس رپ ےھجم ھچک رغفر ںیہن
ےہافرںیمہییھبوکیئرغفرےسںیہناتہکہکرفزایقتمںیمدمح(اہللیکرعتفی)اکڈنھجاریمےاہھتںیموہاگ۔
رافی  :اجمدہ نب ومٰیس ،اوبا،قح رہفی ،اربامیہ نب دبعاہلل نب احمت ،میشہ ،یلع زدی نب دجاعؿ ،ایب رضنہ ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1190

راوی  :نرص بً ًلی ،اسح ٙبً ابزاہيه بً حبيب ،بْش بً مٔـل ،سٌيس بً یزیس ،حرضت ابوسٌيس

رض َة
ْش بِ ًُ ا ِل ُنٔ ََّـ ٔل َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ یَز ٔ َ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ًُ إٔبِ َزاصٔ َ
يه بِ ًٔ َحبٔيبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َيا بٔ ِ ُ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
یس ًَ ًِ أَبٔی َن ِ َ
وٌ ٓ َٔيضا َو ََل َی ِح َي ِو ٌَ
ل ال َّيارٔ َّال ٔذ َ
ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َّما أَصِ ُ
یً ص ُِه أَصِلُ َضا ٓ َََل یَ ُنوتُ َ
اض أَ َػابَ ِت ُض ِه ى َ ْار ب ٔ ُذى ُوبٔض ٔ ِه أَ ِو ب ٔ َد َلایَاص ُِه َٓأ َ َما َت ِت ُض ِه إ ٔ َما َت ّة َحًَّي إٔذَا کَاى ُوا َٓ ِح ّنا أ ُذ ٔ ٌَ َل ُض ِه فٔی َّ
الظَٔا ًَةٔ َٓحٔي َئ بٔض ٔ ِه
َو َل ًِٔ ٜى َ ْ

ات ا ِلحٔ َّب ٔة َتُٜو ٌُ فٔی َحنٔي ٔل َّ
الش ِي ٔل
ُوٌ ى َ َب َ
َؿ َبائ َٔز َؿ َبائ َٔز َٓبُثُّوا ًَل َی أَى ِ َضارٔ ا ِل َح َّيةٔ َٓ٘ ٔي َل یَا أَصِ َل ا ِل َح َّي ٔة أَٓ ُٔيـوا ًَل َِيض ٔ ِه َٓ َي ِيبُت َ
اٌ فٔی ا ِل َبازٔیَ ٔة
َٗا َل َٓ َ٘ا َل َر ُج ْل ٔم ًِ ا ِل َ٘ ِوو ٔ َٛأ َ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗ ِس ک َ َ
رصن نب یلع ،ااحسؼ نب اربامیہ نببیبح ،رشب نب لضفم ،دیعس نب سیدی ،رضحت اوبدیعس ےس رمفی ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع
ے
حن
ت
ن
فآہلفملسےناراشدرفامایمنہےکولگوجمنہںیمرںیہےگفہہناسںیمرمںیےگہن نےگ(ےبآراؾرںیہےگ)نکیلھچک
ولگاےسیوہںےگہکآگاؿےکانگوہںافراطخؤں ویکہجےساؿوکڑکجےیگافراؿوکمتخرکڈاےلیگاہیںکتہکفہوکہلئ
یک رطح وہ اجںیئ ےگ افر اس فتق ایکن افشتع اک مکح وہاگ افر فہ رگفہ در رگفہ تنج یک رہن رپ لیھپ اجںیئ ےگ افر تنج ےک ولوگں
ےساہکاجےئاگہکاؿرپتنجاکاپینڈاولافرفہاسرطحاںیگےگےسیجداہنانیلےکاہبؤںیمااتگےہتہبدلجسباتھےہاھکدافراپین
ویکہجےس۔اکیصخشہیدحثینسرکوبالہکاےسیاتگلےہہکےسیجوضحراپکلگنجںیمیھبرےہںیہافرزراتعاکاحؽیھبوپری
رطحاجےتنںیہہکسکہگجداہنوخبااتگےہ۔
رافی  :رصننبیلع،ا،قحنباربامیہنببیبح،رشبنبلضفم،دیعسنبسیدی،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1191

راوی ً :بسالزحنً بً ابزاہيه زمظقی ،وليسبً مشله ،زہير بً محنس ،جٌرف بً محنس ،حرضت جابز

َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ إٔبِ َزاص َٔيه ِّ
رف بِ ًٔ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ُزصَيِرُ بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ًَ ًِ َج ٌِ َ ٔ
أَبٔيطٔ ًَ ًِ َجابٔز ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل إ ٔ ٌَّ َطَٔا ًًَٔي یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ْٔلَصِ ٔل ا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي
دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،فدیلنبملسم،زریہنبدمحم،رفعجنبدمحم،رضحتاجربےسرمفیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملساراشدرفامےتےھتہکرفزایقتمریمیافشتعاؿولوگںےئلیکوہیگوجریمیاتمںیمےستہبکینرپزیہاگرںیہینعیاحلصء
افرافایلءرکاؾیکافشتعرتیقےکدراجتےئلیکوہیگ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدیقشم،فدیلنبملسم،زریہنبدمحم،رفعجنبدمحم،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1192

موسي اطٌزی رضي اهَّلل
راوی  :اسناًيل بً اسس ،ابوبسر ،زیاز بً خيثنہ ،نٌيه بً ابی ہيس ،ربعی بً رحاغ ،حرضت ٰ
تٌا ٰیی ًيہ

غ ًَ ًِ أَبٔی
رحا ٕ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
ل بِ ًُ أَ َس ٕس َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِس ٕر َح َّسثَ َيا زٔیَازُ بِ ًُ َخ ِي َث َن َة ًَ ًِ نُ ٌَ ِي ٔه بِ ًٔ أَبٔی صٔ ِي ٕس ًَ ًِ رٔبِع ٔ ِّی بِ ًٔ ٔ َ
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ُخي ِّ ِر ُت بَي ِ َن َّ
ٕ أ ُ َّمًٔي ا ِل َح َّي َة
الظَٔا ًَ ٔة َوبَي ِ َن أَ ٌِ َی ِس ُخ َل ن ِٔؼ ُ
ُم َ
َٓا ِختَرِ ُت َّ
الظَٔا ًَ َة ْٔلَى َّ َضا أَ ًَ ُّه َوأَ ِٛفَی أَتُ َز ِوى َ َضا لٔل ُِن َّت٘ٔي َن ََل َو َل َّٔ ٜي َضا لٔل ُِن ِذىٔبٔي َن ا ِل َد َّلائ ٔي َن ا ِل ُن َت َلوِّث ٔي َن

اامسلیعنبادس،اوبدبر،زاید نبہمثیخ،میعننبایبدنہ،ریعبنبرحاش،رضحتومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےسرمفیےہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکےھجما رایرالمےہہکایافشتعرکفںایریمیآدیھاتموکتنجےلمافرآدیھ
دفزخںیماجےئ وتںیمےن افشتعوکاانپایویکہکنفہوتاعؾ وہیگاکیفوہیگافرمتےتھجمسوہہکریمیافشتعرصػرپزیہاگرفںےئلیک

وہیگںیہنفہاؿبسےسےلہپوہیگوجانگاگہراطخاکرافروصقرفاروہںےگ۔
رافی  :اامسلیعنبادس،اوبدبر،زایدنبہمثیخ،میعننبایبدنہ،ریعبنبرحاش،رضحتومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1193

راوی  :نرص بً ًلی ،خالس بً حارث ،سٌيسٗ ،تازہ ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔيس ًَ ًِ َٗ َتا َز َة ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
رص بِ ًُ ًَل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ ا ِل َحار ٔٔث َح َّسثَ َيا َسٌ ْ
َح َّسثَ َيا َن ِ ُ
وٌ َط َّ
وٌ ل َِو َتظَ َّٔ ٌِ َيا إیٔ َی َربِّ َيا َٓأ َ َرا َح َيا
ک َسٌ ْ
ٔيس ٓ ََي ُ٘ولُ َ
وٌ أَ ِو َی ُض ُّن َ
وٌ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ یُل َِض ُن َ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َی ِح َتنٔ ٍُ ا ِل ُن ِؤ ٔميُ َ
ک َم ََلئ ٔ ََ ٜتطُ ٓ ِ
ک
َاط َٔ ٍِ َل َيا ً ٔ ِي َس َربِّ َ
ک اهَّللُ ب ٔ َي ٔسظ ٔ َوأَ ِس َح َس َل َ
ض َخ َل َ٘ َ
وٌ آ َز َو ٓ ََي ُ٘ولُ َ
ٔم ًِ َمکَاى ٔ َيا ٓ ََيأِتُ َ
وٌ أَى ِ َت آ َز ُو أَبُو ال َّيا ٔ

ک َو َل ًِٔ ٜائِتُوا
اب ٓ ََي ِش َت ِحٌٔي ٔم ًِ ذَل ٔ َ
َک َو َي ِظُٜو إٔل َِيض ٔ ِه َذى ِ َب ُط َّال ٔذی أَ َػ َ
یُز ٔ ِح َيا ٔم ًِ َمکَاى ٔ َيا َص َذا ٓ ََي ُ٘و ُل ل َِش ُت صُ َيا ُِ ٛه َو َی ِذ ُ ُ
ق ٓ ََيأِتُوى َ ُط ٓ ََي ُ٘و ُل ل َِش ُت صُ َيا ُِ ٛه َویَ ِذ ُُ
َک ُس َؤا َل ُط َربَّ ُط َما ل َِي َص َل ُط بٔطٔ ًٔل ِْه
ى ُو ّحا َٓإٔى َّ ُط أَ َّو ُل َر ُسو ٕل َب ٌَ َث ُط اهَّللُ إیٔ َی أَصِ ٔل اْلِ َ ِر ٔ
وسي ًَ ِب ّسا ک َ َّل َنطُ اهَّللُ
َو َي ِش َت ِحٌٔي ٔم ًِ ذَل ٔ َ
ک َو َل ًِٔ ٜائِتُوا َخلٔي َل ال َّز ِح َن ًٔ إٔبِ َزاص َٔيه ٓ ََيأِتُوى َ ُط ٓ ََي ُ٘و ُل ل َِش ُت صُ َيا ُِ ٛه َو َل ًِٔ ٜائِتُوا ُم َ
ِ
َک َٗ ِت َل ُط ال َّئ َِص بٔ َِي ِر ٔال َّئ ِٔص َو َل ًِٔ ٜائِتُوا ً َٔيسي ًَ ِب َس اهَّللٔ َو َر ُسو َل ُط
َوأَ ًِ َلا ُظ ال َّت ِو َرا َة ٓ ََيأتُوى َ ُط ٓ ََي ُ٘و ُل ل َِش ُت صُ َيا ُِ ٛه َو َی ِذ ُ ُ
َرف اهَّللُ َل ُط َما َت َ٘ َّس َو ٔم ًِ َذىِبٔطٔ َو َما َتأ َ ََّ
َ
َوکَل ٔ َن َة اهَّللٔ َو ُرو َح ُط ٓ ََيأِتُوى َ ُط َٓ َي ُ٘و ُل ل َِش ُت صُ َيا ُِ ٛه َو َل ًِٔ ٜائِتُوا ُم َح َّن ّسا ًَ ِب ّسا ُ ََ
ِ َ
ْح َٖ ًَ ًِ ا ِل َح َش ًٔ َٗا َل َٓأ َ ِمشٔي بَي ِ َن ِّ
الش َناكَي ِ ٔن ٔم ًِ ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن َٗا َل ث ُ َّه ًَا َز إیٔ َی
َک َص َذا ا ِل َ ِ
َٗا َل ٓ ََيأتُونٔی َٓأى ِ َلل ٔ َُٗ ٙا َل ٓ ََذ َ َ
َحسٔیثٔ أَى َ ٕص َٗا َل َٓأ َ ِس َتأِذ ٔ ٌُ ًَل َی َربِّی َٓ ُي ِؤ َذ ٌُ یٔی َٓإٔذَا َرأَیِ ُت ُط َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا ٓ ََي َس ًُىٔي َما َطا َئ اهَّللُ أَ ٌِ َی َس ًَىٔي ث ُ َّه ُي َ٘ا ُل
ِار َٓ ٍِ َیا ُم َح َّن ُس َو ُٗ ِل ُت ِش َن ٍِ َو َس ِل ُت ٌِ َل ِط َو ِ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأ َ ِح َن ُس ُظ ب ٔ َت ِحنٔي ٕس ي ٌَُ ِّل ُنئيطٔ ث ُ َّه أَ ِط َٔ ٍُ ٓ ََي ُح ُّس یٔی َح ًّسا َٓ ُي ِسخٔلُ ُض ِه
ا ِل َح َّي َة ث ُ َّه أًَُوزُ َّ
الثاى ٔ َي َة َٓإٔذَا َرأَیِ ُتطُ َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا ٓ ََي َسًُىٔي َما َطا َئ اهَّللُ أَ ٌِ َی َس ًَىٔي ث ُ َّه ُي َ٘ا ُل یٔی ِار َٓ ٍِ ُم َح َّن ُس ُٗ ِل ُت ِش َن ٍِ

َو َس ِل ُت ٌِ َل ِط َو ِ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأ َ ِر َٓ ٍُ َرأِسٔي َٓأ َ ِح َن ُس ُظ ب ٔ َت ِحنٔي ٕس ي ٌَُ ِّل ُنئيطٔ ث ُ َّه أَ ِط َٔ ٍُ ٓ ََي ُح ُّس یٔی َح ًّسا َٓ ُي ِسخٔلُ ُض ِه ا ِل َح َّي َة ث ُ َّه أَ ًُوزُ
َّ
الثال ٔ َث َة َٓإٔذَا َرأَیِ ُت َربِّی َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا ٓ ََي َسًُىٔي َما َطا َئ اهَّللُ أَ ٌِ َی َس ًَىٔي ث ُ َّه ُي َ٘ا ُل ِار َٓ ٍِ ُم َح َّن ُس ُٗ ِل ُت ِش َن ٍِ َو َس ِل ُت ٌِ َل ِط
َو ِ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأ َ ِر َٓ ٍُ َرأِسٔي َٓأ َ ِح َن ُس ُظ ب ٔ َت ِحنٔي ٕس ي ٌَُ ِّل ُنئيطٔ ث ُ َّه أَ ِط َٔ ٍُ ٓ ََي ُح ُّس یٔی َح ًّسا َٓ ُي ِسخٔلُ ُض ِه ا ِل َح َّي َة ث ُ َّه أًَُوزُ الزَّابٔ ٌَ َة
َ
َّ
ْقآ ٌُ َٗا َل َي ُ٘و ُل َٗ َتا َزةُ ًَل َی أَثَز ٔ َص َذا ا ِل َحسٔیثٔ َو َح َّسث َ َيا أَى َ ُص بِ ًُ َمال ٔ ٕک أَ ٌَّ َر ُسو َل
َٓأُٗو ُل َیا َر ِّب َما بَق ٔ َی إَٔل َم ًِ َح َب َش ُط ا ِل ُ ِ
ُخ ُد ٔم ًِ
ُخ ُد ٔم ًِ ال َّيارٔ َم ًِ َٗا َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َوک َ َ
اٌ فٔی َٗلِبٔطٔ ٔم ِث َ٘ا ُل َطٌٔي َرة ٕ ٔم ًِ َخيِر ٕ َو َی ِ ُ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل یَ ِ ُ

اٌ ف ٔی َٗلِبٔطٔ
ُخ ُد ٔم ًِ ال َّيارٔ َم ًِ َٗا َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َوک َ َ
ال َّيارٔ َم ًِ َٗا َل ََل إ ٔ َل َط إ ٔ ََّل اهَّللُ َوک َ َ
اٌ فٔی َٗلِبٔطٔ ٔم ِث َ٘ا ُل بُزَّة ٕ ٔم ًِ َخيِر ٕ َویَ ِ ُ

ٔم ِث َ٘ا ُل ذ ََّرة ٕ ٔم ًِ َخي ِر ٕ

رصن نب یلع ،اخدل نب احرث ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےناراشدرفامایہکرفزایقتم بسومنینماےٹھک وہںےگ رھپاہللاؿےکدولں ںیمڈاےلاگ افرفہ ںیہکےگ ہکاکشمہ یسک
یک افسرش اےنپ آاق ےک اپس ےل اجںیئ افر اس فیلکت ےس راہیئ اپںیئ (ویکہکن دیماؿ رشح ںیم رگیم یک دشت ےنیسپ یک رثکت افر
ایپسدحےسزایدہوہیگ)آرخامتؾاتمرضحتآدؾیکدختمںیمآںیئےگافرںیہکےگہکآپاسرےآدویمںےکابپںیہ
افراہللےناےنپ اہھتےسآپیکریمعتیکافراےنپرفوتشںےسآپوکدجسہرکاای۔ابآپامہریافسرشرکںیاےنپامکلےسہک
فہںیمہ اس ہگج ےس اکنؽ رک یسکآراؾدہ ہگج رپ ےلاجںیئ فہ ںیہک ےگ ہک ریما رمہبت ااسی ںیہنہک اوستق ںیم امکل ےس ھچک رعض
رکوکسں فہ اےنپ انگوہں وک اید رک ےک ولوگں ےس ایبؿ رکںی ےگ ہک اہتبل مت ولگ اےسی فتق ںیم رضحت ونح ےک اپس اجؤ فہ ےلہپ
روسؽ ںیہ نج وک اہلل ےن زنیم فاولں ےک اپس اجیھب۔ رھپ ہی ولگ رضحت ونح ےک اپس آںیئ ےگ (اؿ ےس یھب فیہ ںیہک ےگ وج
رضحتآدؾےساہک)فہیھبںیہکےگہکںیماساقلبںیہنافرایدرکںیےگاےنپاسوساؽوکوجاوہنںےنداینںیماہللےساہکاھت
اکسجاںیہنملعہناھتافررشؾ رکںیےگاسفتقامکلےکاپساجےنںیمافروساؽایدرکںیےگفہہیاھتہکوطافؿےکدعبونحےن
اہللےسرعضایکہکوتےنھجمےسفدعہایکاھتہکریمےرھگفاولںوکوتاچبےلاگابئات ریمااٹیباہکںےہوجاینپےبفوقیفےسیتشک
رپ وسار ںیہن وہا افر ڈفب ایگ اھت۔ اس رپ اہلل اک اتعب وہا افر اراشد وہا ہک فہ ریتے رھگ فاولں ےس ہن اھت (افر وج ابت ھجت وک ولعمؾ
ںیہنفہتموپ ھ)افرںیہکےگہکمتاہتبلومٰیسےکاپساجؤافرفہاہللےکاےسیدنبےںیہنجےساہللےنابتیکافراؿوکوتراة
انزؽیکرھپہیبسولگرضحتومٰیسےکاپساجںیئےگفہںیہکےگہکںیماساقلبںیہنوجاوہنںےنداینںیمریغبیسکفہجےس
وخؿ (یطبق اک) ایک اھت اس وک اید رکںی ےگ (احالہکن ہی دمع ًا ہن اھت) اوہنں ےن رصػ ڈراےن ےئلیک اکی اکم اگلای اھت افر فہ رم ایگ اہتبل مت

رضحت ٰیسیع ےک اپس اجؤ فہ اہلل ےک دنبے افر اےکس روسؽ ںیہ افر اہلل اک ہملک افر رفح ںیہ رھپ ہی بس رضحت ٰیسیع ےک اپس آںیئ
ےگفہںیہکےگہکںیماس اقلبںیہنویکہکنریمیاتمےنےھجمدخاانبرکوپاجاسفہجےسےھجماہللےکاسےنماجےتوہےئرشؾ
آیت ےہ اہتبل مت رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ اؿ ےک اےلگ ےلھچپ بس انگہ اعمػ ںیہ۔ آپ ےن رفامای فہ ریمے
اپس آںیئ ےگ ںیم اؿ ےک اسھت ولچں اگ اؿ یک رہ وخاشہ وپری رکےن ےئلیک (آرفنی ےہ آپ یک تمہ افر تبحم رپ) دف وفصں ےک
درایمؿ ےس (ومونمں یک) اےنپ رب ےس آےن یک ااجزت اموگنں اگ افر بج ںیم اےنپ امکل وک د۔ںوھں اگ ایس فتق دجسے ںیم رگ
ڑپفں اگ افر بجکتاہللوک وظنمروہاگںیمدجسےںیم یہروہںاگرھپاہللمکحرکے اگاےدمحم یلصاہللہیلعفآہلفملسرسااھٹ افر
ہہکوجانہکاچاتہےہ مہاسوک ںینسےگ ا فروج وتاچےہ اگمہ دںیےگ افرسجیک وتافسرشرکے اگمہوظنمر رکںیےگ۔ ںیماس یک
رعتفیرکفںاگایسرطحےسسجرطحفہوخدےھجماھکسدےاگ۔اسےکدعبافشتعرکفںاگنکیلریمیافشتعےئلیکاکیدح
رقمررکدیاجےئیگہکوجولگاساقلبوہںےگا یہیکافسرشوبقؽوہیگ۔اسےکدعبںیمدفابرہاہللزعفلجےکاپسآؤں
اگ۔
رافی  :رصننبیلع،اخدلنباحرث،دیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1194

راوی  :سٌيس بً مزواٌ ،احنس بً یوىصً ،يبشہ بً ًبسالزحنًًَ ،ل ٚبً ابی مشله ،اباٌ بً ًثناٌ ،ابً ًثناٌ،
حرضت ًثناٌ بً ًٔاٌ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ بِ ًٔ
اٌ َح َّسثَ َيا أَ ِح َن ُس بِ ًُ یُوى َُص َح َّسث َ َيا ًَ ِي َب َش ُة بِ ًُ ًَ ِب ٔس ال َّز ِح َن ًٔ ًَ ًِ ًَ ََّل ٔ ٚبِ ًٔ أَبٔی ُم ِشل ٔ ٕه ًَ ًِ أَبَ َ
َح َّسثَ َيا َسٌٔي ُس بِ ًُ َم ِز َو َ
اٌ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ِظ َٔ ٍُ یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ثَ ََلث َ ْة اْلِ َىِب ٔ َيا ُئ ث ُ َّه
اٌ بِ ًٔ ًَ َّٔ َ
اٌ ًَ ًِ ًُ ِث َن َ
ًُ ِث َن َ

الظ َض َسا ُئ
ا ِل ٌُل ََنا ُئ ث ُ َّه ُّ
دیعس نب رمفاؿ ،ادمح نب ویسن ،ہسبنع نب دبعارلنمح ،العؼ نب ایب ملسم ،اابؿ نب امثعؿ ،انب امثعؿ ،رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم ےک دؿ نیت ولگ افشتع رکںی ےگ۔۔ اایبنء
ینعیننغیر۔۔املعءرکاؾ۔۔رھپدہشاء۔
رافی  :دیعس نب رمفاؿ ،ادمح نب ویسن ،ہسبنع نب دبعارلنمح ،العؼ نب ایب ملسم ،اابؿ نب امثعؿ ،انب امثعؿ ،رضحت امثعؿ نب
افعؿریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1195

راوی  :اسناًيل بً ًبساهَّلل رقیً ،بيساهَّلل بً ًنزوً ،بساهَّلل بً محنس بً ً٘يل ،كٔيل بً حرضت ابی بً ٌٛب

اللٔ َِي ٔل بِ ًٔ أُب َ ِّی بِ ًٔ
ل بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ال َّزق ُِّّی َح َّسثَ َيا ًُب َ ِي ُس اهَّللٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
يل ًَ ًِ ُّ
يب ُض ِه َو َػاح َٔب
ٌَِ ٛبٕ ًَ ًِ أَبٔيطٔ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل إٔذَا ک َ َ
اٌ یَ ِو ُو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة ُِ ٛي ُت إ ٔ َم َاو ال َّيبٔيِّي َن َو َخ ٔل َ
َطَٔا ًَت ٔض ٔ ِه َُي ِ َر ٓ َُِخٕ
اامسلیع نب دبعاہلل ریق،دیبع اہلل نبرمعف ،دبعاہلل نب دمحم نب لیقع ،لیفط نب رضحت ایب نب بعک ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای بج ایقتم اک دؿ وہاگ وت ںیم اسرے اایبنء رکاؾ اک اامؾ وہں اگ افر ااکن بیط افر ایکن افشتع رکےن فاال افر ہی
ںیمرخفےئلیکںیہناتہکہکلبقحاعتیلےنہیتمعنےھجماطعرفامیئاسوکاظرہرکاتوہں۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہللریق،دیبعاہللنبرمعف،دبعاہللنبدمحمنبلیقع،لیفطنبرضحتایبنببعک

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

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1196

یحٌي بً سٌيس ،حشين بً ذٛواٌ ،ابی رجاء ًلار ،حرضت ًنزاٌ بً حؼين رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی  :محنس بً بظارٰ ،

اٌ بِ ًٔ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی َر َجا ٕئ ا ِل ٌُ َلارٔز ٔ ِّی ًَ ًِ ً ِٔن َز َ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسث َ َيا ا ِل َح َش ًُ بِ ًُ ذ ََِ ٛو َ
ُخ َجًَّ َٗ ِو ْو ٔم ًِ ال َّيارٔ بٔظَ َٔا ًًَٔي ي َُش َّن ِو ٌَ ا ِل َح َض َّينٔيِّي َن
ا ِل ُح َؼي ِ ٔن ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَ َل ِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل ل ََي ِ ُ
دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،نیسحنبذوکاؿ،ایبراجءاطعر،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایریمیافشتعویکہجےسھچکولگمنہےساکنےلاجںیئےگااکنانؾ(یہ)یمنہجوہاگ۔
رافی  :دمحمنباشبرٰ،ییحینبدیعس،نیسحنبذوکاؿ،ایبراجءاطعر،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1197

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبۂً ،اٌ ،وہيب ،خَلزً ،بساهَّلل بً ط٘ي ،ٙحرضت ًبساهَّلل بً ابی الحسًاء

يِ ًَ ًِ ًَ ٙب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ أَبٔی
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ًَ َّٔا ٌُ َح َّسثَ َيا ُوصَ ِي ْب َح َّسثَ َيا َخال ٔ ْس ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ أَى َّ ُط َسنٔ ٍَ ال َّي ٔي َّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ل ََي ِس ُخلًََّ ا ِل َح َّي َة بٔظَ َٔا ًَ ٔة َر ُج ٕل ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي أَ ِٛثَرُ ٔم ًِ بَىٔي َتنٔ ٕيه
ا ِل َح ِس ًَا ٔ

ای ُٗل ُِت أَى ِ َت َسنٔ ٌِ َت ُط ٔم ًِ َر ُسو ٔل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أَىَا َسنٔ ٌِ ُت ُط
َٗالُوا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ س َٔو َ
اک َٗا َل س َٔو َ
اوبرکبنبایبہبیش ،افعؿ ،فبیہ،الخد،دبعاہللنب،قیق ،رضحتدبعاہللنبایبادجلاعءےس رفاتیےہاوہنںےنیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسانسآپرفامےتےھتایقتمےکدؿریمیاتمےکاکیصخشیکافشتعےسینب،میمےسزایدہامشرںیمولگتنج
ںیمدالخوہںےگرعضایکایروسؽاہللآپےکوساہیصخشیھبافشتعرکںیےگ؟آپےنرفامایاہںریمےوسا۔دبعاہللنب
،قیقےناہکںیمےنانبادجلاعءےسوپاھچمتےنہیدحثییبنےس ینےہ؟اوہنںےناہکاہںںیمےن ینےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،افعؿ،فبیہ،الخد،دبعاہللنب،قیق،رضحتدبعاہللنبایبادجلاعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
افشتعاکذرک۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1198

راوی  :ہظاو بً ًنار ،ػسٗہ بً خالس ،ابً جابز ،سليه بً ًامزً ،وٖ بً مالک اطحعی رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا َػ َس َٗ ُة بِ ًُ َخال ٔ ٕس َح َّسثَ َيا ابِ ًُ َجابٔز ٕ َٗا َل َسنٔ ٌِ ُت ُسل َِي َه بِ ًَ ًَا ٔمز ٕ َي ُ٘و ُل َسنٔ ٌِ ُت ًَ ِو َٖ بِ ًَ
وٌ َما َخي َّ َرنٔی َربِّی َّ
الل ِي َل َة ُٗ ِل َيا اهَّللُ َو َر ُسو ُل ُط أَ ًِ َل ُه
َمال ٔ ٕک اْلِ َ ِط َحع ٔ َّی َي ُ٘و ُل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َت ِس ُر َ
َ
الظَٔا ًَ ٔة َٓا ِخت َ ِر ُت َّ
ٕ أ ُ َّمًٔي ا ِل َح َّي َة َوبَي ِ َن َّ
الظَٔا ًَ َة ُٗ ِل َيا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ ا ِز َُ اهَّللَ أَ ٌِ
َٗا َل َٓإٔى َّ ُط َخي َّ َرنٔی بَي ِ َن أَ ٌِ َی ِس ُخ َل ن ِٔؼ ُ
یَ ِح ٌَ َل َيا ٔم ًِ أَصِل ٔ َضا َٗا َل ه ٔ َی لٔکُلِّ ُم ِشل ٔ ٕه
اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،انباجرب،میلسنباعرم،وعػنبامکلایعجشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایمتاجےتنوہامکلےنآجیکراتھجموکوکؿیسدفابوتںںیما رایردای؟مہےنرعضایکاہللافرااکسروسؽوخباجاتن
ےہآپےنرفامایرپفرداگرےنھجموکا رایردایےہہکایںیمریتیآدیھاتموکتنجںیمدالخرکد۔اتوہںایوتافشتعیکااجزت
ےل ےل ںیم ےن افشتع وک ا رایر ایک مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ اہلل ےس داع رفامےیئ ہک مہ وک آپ یک افشتع بیصن

رکے۔آپےنرفامایفہوترہاملسمؿےئلیکوہیگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصہقنباخدل،انباجرب،میلسنباعرم،وعػنبامکلایعجشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزخاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1199

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،يٌلی ،اسناًيل بً ابی خالس نٔيٍ ابی زاؤز ،اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ل بِ ًُ أَبٔی َخال ٔ ٕس ًَ ًِ نُٔ َِي ٍٕ أَبٔی َزا ُو َز ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی َو َي ٌِل َی َٗ َاَل َح َّسثَ َيا إ ٔ ِس َنٌٔي ُ
َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إ ٔ ٌَّ ى َ َار ُِ ٛه َص ٔذظ ٔ ُجزِئْ ٔم ًِ َس ِبٌٔي َن ُجزِئّا ٔم ًِ ىَارٔ َج َض َّي َه َول َِوَلَ أَى َّ َضا
ٔيس َصا ٓ َٔيضا
أُك ِ ٔٔ َئ ِت بٔا ِل َنا ٔ
ئ َم َّز َتي ِ ٔن َما اى ِ َتٔ ٌَِت ُِه ب ٔ َضا َوإٔى َّ َضا َل َت ِسًُو اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل أَ ٌِ ََل يٌُ َ

دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعی،اامسلیعنبایباخدلعیفنایبداؤد،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاہمتریداینیکآگدفزخیکآگےکرتسزجفںںیمےساکیزجےہافرارگفہدفابرہاھجبیئہناجیتاپینےسوتمتاس
ےسافدئہہنےل ےتکافرابہیآگاہللاعتیلےسداعرکیتےہہکدفابرہاسوکدفزخںیمہنڈاالاجےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،یلعی،اامسلیعنبایباخدلعیفنایبداؤد،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1200

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بساهَّلل بً ازریص ،اًنع ،ابوػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ٔیص ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ إ ٔ ِزر َ
ار إیٔ َی َرب َِّضا َٓ َ٘ال َِت یَا َر ِّب أَک َ َل َب ٌِ ٔضي َب ٌِ ّـا َٓ َح ٌَ َل ل ََضا َنٔ ََشي ِ ٔن َنٔ َْص فٔی ِّ
ئ
الظ َتا ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِط َت َِ ٜت ال َّي ُ

وٌ ٔم ًِ ا ِل َ ِّ
ْح ٔم ًِ َس ُنو ٔم َضا
وٌ ٔم ًِ ا ِلب َ ِرز ٔ ٔم ًِ َز ِم َضزٔیزٔصَا َو ٔط َّسةُ َما َتحٔ ُس َ
َو َنٔ َْص فٔی الؼَّ ِي ٕٔ َٓ ٔظ َّسةُ َما َتحٔ ُس َ

اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایدفزخےن اےنپ امکلیکہچنبںیماکشتییک افراسےن رعضایکاے امکل!ںیموخد اکیدفرسےوکاھکیئگ۔آرخ
امکل ےن اوکس دف اسسن ےنیل اک مکح دای اکی رسدی ںیم اکی رگیم ںیم وت مت وج رسدی یک دشت اپےت وہ ہی دفزخ ےک زرہمری ہقبط یک
رسدیےہافروجمترگیماپےتوہہیایکسرگؾوہاےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعاہللنبادرسی،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1201

یحٌي بً ابی بٜير ،شیکً ،اػه ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ
راوی ً :باض بً محنس ،زوریٰ ،

اػ ٕه ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ
یک ًَ ًِ ًَ ٔ
السور ُّٔی َح َّسثَ َيا َی ِحٌَي بِ ًُ أَبٔی ب ُ َٜي ِر ٕ َح َّسثَ َيا َ ٔ
ش ْ
َّاض بِ ًُ ُم َح َّن ٕس ُّ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ

ٕ
ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل أُوٗ ٔ َس ِت ال َّي ُ
ٕ َس َي ٕة َٓا ِح َن َّز ِت ث ُ َّه أُوٗ ٔ َس ِت أَ ِل َ
ٕ َس َي ٕة َٓابِ َي َّـ ِت ث ُ َّه أُوٗ ٔ َس ِت أَ ِل َ
ار أَ ِل َ
َس َي ٕة َٓا ِس َو َّز ِت َٓهٔی َس ِو َزا ُئ ک َ َّ
الل ِي ٔل ا ِل ُنوِ ل ٔ ٔه
َ
ابعسنبدمحم،دفریٰ،ییحینبایبریکب،رش کی،اعمص،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایدفزخزہارربسکتاگلسیئیئگاسیکآگدیفسوہیئگرھپزہارربسکتاگلسیئیئگوتاسیکآگرسخوہیئگرھپ
زہارربسکتاگلسیئیئگوتفہایسہوہیئگاباسںیمایسیایسیہےہ۔ےسیجادنریھیراتںیموہیتےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحم،دفریٰ،ییحینبایبریکب،رشکی،اعمص،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1202

راوی  :خليل بً ًنزو ،محنس بً سلنہ رحانی ،محنس بً اسح ،ٙحنيس كویل ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْحان ٔ ُّی ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙحُ َن ِي ٕس َّ
ل بِ ًُ ًَ ِنز ٕو َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َسل ََن َة ا ِل َ َّ
اللؤی ٔل ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک
َح َّسثَ َيا ا ِل َدلٔي ُ
السى ِ َيا ٔم ًِ ا ِلَّٔ ُٜارٔ َٓ ُي َ٘ا ُل اُِنٔ ُشو ُظ فٔی ال َّيارٔ
َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ ِؤتَی یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َمةٔ بٔأ َ ِن ٌَ ٔه أَصِ ٔل ُّ
ٔيه َٗ ُّم َویُ ِؤتَی بٔأ َ َط ِّس ا ِل ُن ِؤ ٔمئي َن
ُ َِن َش ّة َٓ ُي ِِ َن ُص ٓ َٔيضا ث ُ َّه يُ َ٘ا ُل َلطُ أَ ِی ُٓ ََل ٌُ َص ِل أَ َػابَ َ
ٔيه َٗ ُّم ٓ ََي ُ٘و ُل ََل َما أَ َػابَىٔي َنٌ ْ
ک َنٌ ْ

ک ُ ٌّرض َٗ ُّم أَ ِو بَ ََلئْ ٓ ََي ُ٘و ُل
رضا َوبَ ََل ّئ َٓ ُي َ٘ا ُل اُِنٔ ُشو ُظ ُ َِن َش ّة فٔی ا ِل َح َّيةٔ َٓ ُي ِِ َن ُص ٓ َٔيضا ُ َِن َش ّة َٓ ُي َ٘ا ُل َلطُ أَ ِی ُٓ ََل ٌُ َص ِل أَ َػابَ َ
ُ ًّ
َما أَ َػابَىٔي َٗ ُّم ُ ٌّرض َو ََل بَ ََلئْ

لیلخ نب رمعف ،دمحم نب ہملس رحاین ،دمحم نب ااحسؼ  ،دیمح وطلی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل
ہیلعفآہل فملسےنرفامایایقتمےکدؿاکرففںںیمےسفہصخش الایاجےئ اگسجیکداینسبیشیعےسزگریوہافر اہکاجےئاگ ہک

اس وک منہ ںیم اکی  رہط دف اوکس اکی  رہط منہ ںیم دے رک اکنںیل ےگ رھپ اس ےس وپںیھچ ےگ اے الفےن یھبک وت ےن راتح
دیھکیےہفہےہکاگںیہنںیم ںیہناجاتنراتحایکےہافرومنموکالایاجےئاگسجیک داینسبییتخسافرفیلکت ےس زگریوہیگافر
مکحوہاگاسوکتنجںیماکی رہطدفرھپفاہںےساکنؽرکاوکسالںیئےگافروپںیھچےگاےالفےنوتےنیھبکیتخسافرفیلکتیھب
دیھکیےہفہےہکاگےھجمیھبکیتخسافرالبںیہنیچنہپ۔
رافی  :لیلخنبرمعف،دمحمنبہملسرحاین،دمحمنبا،قح،دیمحوطلی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1203

ليلیً ،ليہ ًوفی ،حرضت ابوسٌيس خسری
راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،برک بً ًبسالزحنً ٰ
ًيسي بً مدتار ،محنس بً ابی ٰ
رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ ًَ ِبسٔ ال َّز ِح َن ًٔ َح َّسثَ َيا ً َٔيسي بِ ًُ ا ِل ُن ِد َتارٔ ًَ ًِ ُم َح َّنسٔ بِ ًٔ أَبٔی ل َِيل َی ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا بَ ِ ُ
َّ
َّ
َّ
َ
رض َس ُط َْلَ ًِوَ ُه ٔم ًِ أُحُ ٕس
اَ ل ََي ٌِ ُو ُه َحًي إ ٔ ٌَّ ٔ ِ
ا ِل ٌَ ِوف ٔ ِّی ًَ ًِ أبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ا ِلک َ ٔ َ
رض ٔسطٔ
رض ٔسطٔ ََٔ ٛـٔي َل ٔة َج َش ٔس أَ َح ٔس ُِ ٛه ًَل َی ٔ ِ
َو َٓـٔي َل ُة َج َش ٔسظ ٔ ًَل َی ٔ ِ
اوبرکب نب ایب ہبیش ،رکب نب دبعارلنمح ٰیسیع نب اتخمر ،دمحم نب ایب ٰیلیل  ،ہیط وعیف ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےبکشاکرف(دفزخںیم)سباایکاجےئ اگاہیںکتہکاساکداتن ادحاہپڑےس
سبا وہاگ(اس ےس ایکس وصرتاگبڑان افردفزخ اک رھبان وظنمر وہاگ) افر رھپاس اک اسرادبؿداتن ےس ا ان یہ سبا وہاگ انتج اہمتراداتن
ےسسباےہ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،رکبنبدبعارلنمحٰیسیعنباتخمر،دمحمنبایبٰیلیل ،ہیطوعیف،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1204

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہً ،بسالزحنً بً سلامیٌ ،زاؤز بً ابی ہيس ،حرضت ًبساهَّلل بً ٗيص رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّزح ٔٔيه بِ ًُ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ َزا ُو َز بِ ًٔ أَبٔی صٔ ِي ٕس َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َٗ ِي ٕص َٗا َل ُِ ٛي ُت
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
َات ل َِي َل ٕة ٓ ََس َخ َل ًَ َل ِي َيا ا ِل َحار ُٔث بِ ًُ أ ُ َٗ ِي ٕع َٓ َح َّسثَ َيا ا ِل َحار ُٔث ل َِي َل َتئ ٔ ٕذ أَ ٌَّ َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
ً ٔ ِي َس أَبٔی بُزِ َز َة ذ َ

وٌ أَ َح َس
َو َس َّل َه َٗا َل إ ٔ ٌَّ ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي َم ًِ یَ ِس ُخ ُ
رض َوإ ٔ ٌَّ ٔم ًِ أ ُ َّمًٔي َم ًِ َي ٌِ ُو ُه لٔل َّيارٔ َحًَّي یََ ُٜ
ل ا ِل َح َّي َة بٔظَ َٔا ًَتٔطٔ أَ ِٛثَرُ ٔم ًِ ُم َ َ
َز َوا َیا َصا
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دبعارلنمح نب امیلسؿ ،داؤد نب ایب دنہ ،رضحت دبعاہلل نب ،سی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم اکی

رات اوبربدہ ےک اپس اھت اےنت ںیم احرث نب ،سی امہرے اپس آےئ افراس رات وک مہ ےس ہی دحثیایبؿ یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامای ریمی اتم ںیم وکیئ صخش ااسی یھب وہاگ یکسج افشتع ےس اےنتولگ تنج ںیم اجےگنیئ ہک ااکنر امشر رضمیکوقؾ
ےسزایدہوہاگافرریمیاتمںیمااسییھبوہاگوجدفزخےئلیکسباایکاجاگیئاہیںکتہکفہدفزخاکاکیوکہنوہاجاگیئ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دبعارلنمحنبامیلسؿ،داؤدنبایبدنہ،رضحتدبعاہللنب،سیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ

دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1205

راوی  :محنس بً ًبساهَّلل بً ىنير ،محنس بً ًبيس ،اًنع ،یزیس رٗاشي ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس ال َّز َٗا ٔش ِّي ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًٔ ى َُني ِر ٕ َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُب َ ِي ٕس ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ َیز ٔ َ
وٌ َّ
الس َو َحًَّي
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ ِز َس ُ
الس ُمو َُ ث ُ َّه یَ ِبَ ُٜ
ل ا ِلبُکَا ُئ ًَل َی أَصِ ٔل ال َّيارٔ َٓ َي ِبَ ُٜ
وٌ َحًَّي یَ ِي َ٘ ٔل ٍَ ُّ
الش ُٔ ًُ َل َح َز ِت
َي ٔؼي َر فٔی ُو ُجوص ٔض ٔ ِه ََ ٛض ِي َئ ٔة اْلِ ُ ِخ ُسوز ٔل َِو أ ُ ِر ٔسل َِت ٓ َٔيضا ُّ
دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ،دمحم نبدیبع ،اشمع ،سیدی راقیش ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایدفزویخں رپرفاناجیھباجےئ اگفہرفںیئ ےگاہیںکتہکآوسنمتخوہاجںیئےگرھپوخؿرفںیئ ےگ اہیںکتہک
اےکنہرہفںںیمانولںیکرطحاشنؿنباجںیئےگارگاؿںیمایتشکںوھچڑیاجںیئوتفہہہباجںیئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبریمن،دمحمنبدیبع،اشمع،سیدیراقیش،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1206

راوی  :محنس بً بظار ،ابً ابی ًسی ،طٌبہ ،سلامیٌ ،محاہس ،حرضت ابً ًباض رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظا ٕر َح َّسثَ َيا ابِ ًُ أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ْقأَ َر ُسو ُل اهَّللٔ
ٔی ًَ ًِ ُط ٌِ َب َة ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ ًَ ًِ ُم َحاصٔ ٕس ًَ ًِ ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ض َٗا َل َ َ
َط ّة ٔم ًِ الزَّ ُّٗوو ٔ
َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َیا أَ ُّی َضا َّال ٔذ َ
یً آ َميُوا َّات ُ٘وا اهَّللَ َح َُّ ٙت َ٘اتٔطٔ َو ََل َت ُنوتًَُّ إ ٔ ََّل َوأَْمُتْن ُم ِشل ٔ ُن َ
وٌ َول َِو أَ ٌَّ َٗ ِ َ

ٕ ب ٔ َن ًِ ل َِي َص َل ُط كَ ٌَ ْاو َُيِرُ ُظ
َط ِت فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق َْلَٓ َِش َس ِت ًَل َی أَصِ ٔل ُّ
السى ِ َيا َم ٌٔيظَ َت ُض ِه َٓ َِ ٜي َ
َٗ َ َ
دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،امیلسؿ،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
َ ُ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ َّ َ ْ ُ م
ہی آتی ڑپیھ أ َ
ت ُ ُْلِمُو َؿ) اے اامیؿ فاول اہلل ےس ڈرف اسیجقح اس ےس
لِلّ ح َ أ
ِ آما اتا ا َ
ِ ِإ أل َفأ ْ
تبِ ِة َف أل ُن َّ
َ
(ن َأ ُّ َيأ ّالِ َ
ڈرےناکےہافرتمرمفرگماملسمؿرہرکافررفامایہکارگاکیرطقہزوقؾ(دفزویخںیکوخراک)اکزنیمرپکپٹآےئوتاسریداین
فاولںیکزدنیگرخابرکدےرھپاؿولوگںاکایکاحؽوہاگنجےکاپسوساےئاسےکافروکیئاھکانہنوہاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،امیلسؿ،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1207

راوی  :محنس بً ًبازہ واسلي ،يٌ٘وب بً محنس زہزی ،ابزاہيه بً سٌس ،زہزیً ،لاء بً یزیس ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

ئ
وب بِ ًُ ُم َح َّن ٕس الزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَ َيا إٔبِ َزاص ٔي ُه بِ ًُ َس ٌِ ٕس ًَ ًِ الزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ًُ َبا َز َة ا ِل َوا ٔس ٔل ُّي َح َّسثَ َيا َي ٌِ ُ٘ ُ
الش ُحوز ٔ َرح ََّو اهَّللُ ًَل َی ال َّيارٔ أَ ٌِ
بِ ًٔ َیز ٔ َ
یس ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َٗا َل َتأِک ُ ُ
ل ال َّيا ُر ابِ ًَ آ َز َو إ ٔ ََّل أَثَ َز ُّ

ِ
الشحُوز ٔ
َتأک ُ َل أَثَ َز ُّ

دمحم نب ابعدہفایطس،وقعیب نب دمحم زرہی ،اربامیہ نب دعس ،زرہی ،اطعء نب سیدی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفزخیکآگاسرےدبؿوکاھکےلیگرگمدجسےاکاقمؾوھچڑدےیگاہللےنآگرپ
اساکاھکانرحاؾرکدایےہینعیوجاعضاأءدجسہرکےنںیمےتگلںیہاؿںیمدجسہےکاقمؾوفحمظرہاجںیئےگاؿےسہییھباتلکنےہہک

ضعباملسمؿیھبدفزخںیماجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبابعدہفایطس،وقعیبنبدمحمزرہی،اربامیہنبدعس،زرہی،اطعءنبسیدی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
دفزخاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1208

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً بْش ،محنس بً ًنزو ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ْش ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه یُ ِؤتَی بٔا ِل َن ِو ٔ
وٌ َخائٔٔٔي َن
الرصا ٔن َٓ ُي َ٘ا ُل َیا أَصِ َل ا ِل َح َّي ٔة َٓ َي َّلل ٔ ٌُ َ
ت یَ ِو َو ا ِل٘ ٔ َيا َم ٔة َٓ ُيو َٗ ُ
ٕ ًَل َی ِّ َ

ُخ ُجوا ٔم ًِ
ْش َ
وٌ ُم ِشت َِب ٔ ٔ
ُخ ُجوا ٔم ًِ َمکَاىٔض ٔ ِه َّال ٔذی ص ُِه ٓ ٔيطٔ ث ُ َّه ُي َ٘ا ُل یَا أَصِ َل ال َّيارٔ ٓ ََي َّلل ٔ ٌُ َ
یً َ َٔح ٔي َن أَ ٌِ یُ ِ َ
َو ٔجلٔي َن أَ ٌِ یُ ِ َ
الرصا ٔن ث ُ َّه ُي َ٘ا ُل
َمکَاىٔض ٔ ِه َّال ٔذی ص ُِه ٓ ٔيطٔ َٓ ُي َ٘ا ُل َص ِل َت ٌِز ٔ ُٓ َ
وٌ َص َذا َٗالُوا َن ٌَ ِه َص َذا ا ِل َن ِو ُت َٗا َل َٓ ُي ِؤ َمزُ بٔطٔ َٓ ُي ِذبَحُ ًَل َی ِّ َ

وٌ ََل َم ِو َت ٓ َٔيضا أَبَ ّسا
لٔل َ ٔ
ِرفي َ٘ي ِ ٔن ٔ َِکص َُنا ُخلُو ْز ٓ ٔ َامی َتحٔ ُس َ

اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایایقتمےکدؿومتوکالںیئےگاسلپرصاطرپڑھکارکاںیئےگافراہکاجےئاگ۔اےتنجفاول!فہہیآفازنسرکربھگا
رک ڈرےت وہےئ افرپ آںیئ ےگ ااسی ہن وہ ہک فہ اہجں ںیہ فاہں ےس اکنےل اجںیئ رھپ اکپرا اجےئ اگ اے دفزخ فاول! فہ افرپ آںیئ ےگ
وخشوخشہکاشدیاؿےکاکنےنلےئلیکمکحوہاگاےنتںیماہکاجاگیئمتاوکساچہپےتنوہ؟فہںیہکےگاہںہیومتےہرھپمکحوہاگاس
وک لپ رصاط رپ ذحب رک دںی ےگ فہ وصبرت اکی ڈنیمےھ ےک وہیگ اہلل اعتیلیک دقرت ےس ہہکدای اجےئ اگ اب دفونں رفےتش ہشیمہ
رںیہےگاےنپاےنپاقمومںںیمومتیھبکہنآےئیگ۔

رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبرشب،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجاکایبؿ۔
ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1209

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ  ،اًنع ،ابی ػالح ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

َط ًَل َی َٗ ِل ٔب َب َْشٕ
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل أَ ًِ َس ِز ُت لٌٔ َٔباز ٔ َی الؼَّ ال ٔ ٔحي َن َما َلَ ًَي ِْن َرأَ ِت َو ََل أُذُ ٌْ َسنٔ ٌَ ِت َو ََل َخ َ َ
َ ُ
َ
ْقة ٔأَ ًِي ُ ٕن َجزَ ّ
ائ ب ٔ َنا
اْقؤُا إ ٔ ٌِ ٔطئِت ُِه ٓ َََل َت ٌِ َل ُه َن ِٔ ْص َما أ ُ ِخف َٔی َل ُض ِه ٔم ًِ ُ َّ
َٗا َل أبُو ص َُزیِ َز َة َو ٔم ًِ بَ ِل َط َما َٗ ِس أكِل ٌََِ ٜه اهَّللُ ًَل َِيطٔ ِ َ
ْق ُؤ َصا ٔم ًِ ُ َّْقا ٔ
ت أَ ًِي ُ ٕن
وٌ َٗا َل َوک َ َ
کَاى ُوا َي ٌِ َنلُ َ
اٌ أَبُو ص َُزیِ َز َة َي ِ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،اوباعمفہی  ،اشمع ،ایب اصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایاہللاعتیلرفاماتےہںیمےناےنپکیندنبفںےئلیکفہاسامؿافرذلںیتایتریکںیہختکوہنیسکآا ھےنداھکیافرہنیسکاکؿےن انس
افرہنیسکآدیمےکدؽرپفہزگرا۔اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاؿذلوتںوکوتوھچڑدفنجوکاہللاعتیلےنایبؿرکدایاؿےک
َُغْل َ َُفْ خْف ل َ
ََ ُ ُ
ه
غ
ع
ن
َ
ُ
ُ
ل
ْ
َ
ْ
م
َ
ُ
َ
خائً ِثأکأيا و َؿ)کت۔
(ف ُم ٌس َ أم ُأ ِ َی ْمنِمُْقّ ِةأ ٍَ
وساینتکےبامشرذلںیتوہںیگارگمتاچےتہوہوتہیآتیڑپوھ َ َ أ
نََ
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ںیم رقاۃ انیعل ڑپےتھ ےھت عمج شیکھت افر وہشمر رقاتئ رقة انیع ےہ ہب ہغیص فادح ینعی وکیئ سفن
ںیہناجاتنوجومنینمےکےئلآوھکنںیکاڈنھںیکک اپرکریھکیئگںیہہیدبہلےہاؿےککیناامعؽاک۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1210

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،ابومٌاویہ ،ححادً ،ليہ ،حرضت ابوسٌيس خسری رضي اهَّلل تٌای ٰی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ َححَّا ٕد ًَ ًِ ًَ ٔل َّي َة ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس ا ِل ُد ِسر ِّٔی ًَ ًِ ال َّي ٔي ِّي َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ

السى ِ َيا َو َما ٓ َٔيضا
َو َس َّل َه َٗا َل َل ٔظب ِ ْر فٔی ا ِل َح َّي ٔة َخي ِ ْر ٔم ًِ اْلِ َ ِر ٔ
ق َو َما ًَل َِي َضا ُّ

اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اجحج ،ہیط،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاکیابتشلرباربتنجںیماسریداینےسافروجاسںیمےہاسبسےسرتہبےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،اوباعمفہی،اجحج ،ہیط،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1211

راوی  :ہظاو بً ًنار ،زَکیا بً ميوور ،ابوحازو ،حرضت سہل بً سٌس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َکیَّا بِ ًُ َم ِيوُو ٕر َح َّسثَ َيا أَبُو َحازٔو ٕ ًَ ًِ َس ِض ٔل بِ ًٔ َس ٌِ ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا َز َ ٔ

السى ِ َيا َو َما ٓ َٔيضا
ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ِو ٔؿ ٍُ َس ِو ٕن فٔی ا ِل َح َّيةٔ َخي ِ ْر ٔم ًِ ُّ
اشہؾنبامعر،زرکاینبوظنمر،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اکیوکڑارےنھکےکرباربہگجتنجںیمرتہبےہداینافراماہیف۔
رافی  :اشہؾنبامعر،زرکاینبوظنمر،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1212

راوی  :سویس بً سٌيس ،حٔؽ بً ميرسہ ،زیس بً اسلهً ،لاء بً يشار ،حرضت مٌاذ بً جبل رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ َي َشا ٕر أَ ٌَّ ُم ٌَاذَ بِ ًَ َج َب ٕل َٗا َل
رس َة ًَ ًِ َزیِ ٔس بِ ًٔ أَ ِسل ََه ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
َح َّسثَ َيا ُس َویِ ُس بِ ًُ َسٌٔي ٕس َح َّسثَ َيا َحٔ ُِؽ بِ ًُ َم ِي َ َ
َسنٔ ٌِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َي ُ٘و ُل ا ِل َح َّي ُة ٔمائ َ ُة َز َر َج ٕة ک ُ ُّل َز َر َج ٕة ٔم ِي َضا َما بَي ِ َن َّ
ق َوإ ٔ ٌَّ
الش َنا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ار ا ِل َح َّي ٔة َٓإٔذَا َما َسأ َ ِلت ُِه اهَّللَ
ض ٔم ِي َضا ُت َٔ َّحزُ أَى ِ َض ُ
رف َز ِو ٔ
رف َز ِو ُض َوإ ٔ ٌَّ ا ِل ٌَزِ َغ ًَل َی ا ِل ٔ ِ
رف َز ِو ُض َوإ ٔ ٌَّ أَ ِو َس َل َضا ا ِل ٔ ِ
أَ ًِ ََل َصا ا ِل ٔ ِ
رف َز ِو َض
ٓ ََشلُو ُظ ا ِل ٔ ِ
وسدینبدیعس،صفحنبرسیمہ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاعمذنب لبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکںیمےنیبن
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس انس آپ رفام ےت ےھت تنج ںیم وس درےج ںیہ رہدرہج اک افہلص دفرسے درہج ےس ا ان ےہ انتج آامسؿ افر
زنیماکافہلصافربسدروجںےسافرپتنجںیمرفدفسےہافرتنجاکدرایمؿیھبفیہےہافررعشرفدفسرپےہایسںیمےس
تنجیکرہنںیوھپیتٹںیہوتمتبجاہللاعتیلےساموگنوترفدفساموگن۔
رافی  :وسدینبدیعس،صفحنبرسیمہ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاعمذنب لبریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1213

موسيَ ،کیب،
راوی ً :باض بً ًثنانی زمظقی ،وليسبً مشله ،محنس بً مہاجز انؼاری ،ؿحاک مٌاَی ،سلامیٌ بً ٰ
حرضت اسامہ بً زیس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

الس َم ِظقٔی َح َّسثَ َيا ا ِل َولٔي ُس بِ ًُ ُم ِشل ٔ ٕه َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُم َضا ٔجز ٕاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَىٔي َّ
اٌ ِّ
الـحَّا ُک
َّاض بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َح َّسثَ َيا ا ِل ٌَب ُ
ُّ
ض َٗا َل َح َّسثَىٔي أ ُ َسا َم ُة بِ ًُ َزیِ ٕس َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی
َکیِبٕ َم ِوی َی ابِ ًٔ ًَبَّا ٕ
ا ِل َن ٌَ ٔ ٔ
اَ ُّی ًَ ًِ ُسل ِ ََامی ٌَ بِ ًٔ ُم َ
وسي ًَ ًِ ُ َ

اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ذ َ
َط ل ََضا ه ٔ َی َو َر ِّب ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة ى ُْور یَ َت َ َِل َْل ُ َو َریِ َحاى َ ْة َت ِض َتزُّ
َات یَ ِوو ٕ ْٔلَ ِػ َحابٔطٔ أَ ََل ُمظَ ِّن ْز ل ٔ ِل َح َّي ٔة َٓإ ٔ ٌَّ ا ِل َح َّي َة َلَ َخ َ َ
رضة ٕفٔی
رص َم ٔظ ْ
يس َوى َ َض ْز ُم َّ ٔ
َو َٗ ِ ْ
َط ْز َوَٓاَ ٔ ٛض ْة َٛثٔي َر ْة َنـٔي َح ْة َو َز ِو َج ْة َح ِش َيا ُئ َجنٔي َل ْة َوحُ َل ْل َٛثٔي َر ْة فٔی َم َ٘او ٕ أَبَ ّسا فٔی َحب ِ َرة ٕ َو َن ِ َ
ََک ا ِلحٔ َضا َز َو َح َّف ًَل َِيطٔ
زُو ٕر ًَال ٔ َي ٕة َسل ٔ َين ٕة بَض ٔ َّي ٕة َٗالُوا ى َ ِح ًُ ا ِل ُنظَ ِّنزُ َ
وٌ ل ََضا یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َٗا َل ُٗولُوا إ ٔ ٌِ َطا َئ اهَّللُ ث ُ َّه ذ َ َ

ابعسنبامثع یندیقشم،فدیلنبملسم،دمحمنباہمرجااصنری،احضکاعمرفی،امیلسؿنبومیس،رکبی،رضحتااسہمنبزدیریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ اےنپ ااحصب ےس رفامای ایک وکیئ صخش تنج ےئلیک رمک ںیہن
ابدناتھاسےئلہکتنجیکلثم دفرسیوکیئےشںیہنےہمسقدخایکتنجںیمونرےہاتکمچوہاافروخوبشداروھپؽےہوجوھجؾراہ
ےہافرلحمےہدنلبافررہنےہاجریافرویمےںیہتہبااسقؾےکےکپوہےئافریبیبےہوخوصبرتوخشاالخؼافروجڑےںیہ
تہبےسافرااسیاقمؾےہاہجںہشیمہاتزیگاہبرےہا فرسباافاچنافروفحمظافررفنشلحم ےہولوگںےنرعضایکای روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسمہاسےئلیکرمکابدنےتھںیہآپےنرفامایاؿاشءاہللوہکرھپاہجداکایبؿایکافرایکسرتبغدالیئ۔
رافی  :ابعسنبامثعیندیقشم،فدیلنب ملسم،دمحمنب اہمرجااصنری ،احضکاعمرفی،امیلسؿنبومٰیس،رکبی ،رضحتااسہمنب
زدیریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1214

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،محنس بً ٓـيل ًنارہ بً ٌٗ٘اَ ،ابی زرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ًُ َن َار َة بِ ًٔ ا ِل َ٘ ٌِ َ٘ا َٔ ًَ ًِ أَبٔی ُز ِر ًَ َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ئ
ل ا ِل َح َّي َة ًَل َی ُػ َورة ٔ ا ِل َ٘ َنز ٔل َِي َل َة ا ِل َب ِسرٔ ث ُ َّه َّال ٔذ َ
یً َیلُوى َ ُض ِه ًَل َی َؿ ِو ٔ
َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ َّو ُل ُز ِم َزة ٕ َت ِس ُخ ُ

وٌ أَ ِمظَ اك ُ ُض ِه َّ
ی فٔی َّ
أَ َط ِّس َِ ٛو َٛبٕ زُ ِّر ٓ ٕ
الذ َص ُب َو َر ِط ُح ُض ِه
الش َنا ٔ
وٌ َو ََل یَ ِت ُٔلُ َ
وٌ َو ََل یَ ِن َتد ٔ ُل َ
وٌ َو ََل یَ َت َِ َّوك ُ َ
ئ إ ٔ َؿائ َ ّة ََل یَبُولُ َ
وٌ ذ ٔ َرا ًّا
ا ِلنٔ ِش ُ
ک َو َم َحا ٔمزُص ُِه اْلِ َلُ َّوةُ أَ ِز َوا ُج ُض ِه ا ِل ُح ُ
ور ا ِلٌٔي ُن أَ ِخ ََل ُٗ ُض ِه ًَل َی ُخلُ َٔ ٙر ُج ٕل َواح ٔ ٕس ًَل َی ُػ َورة ٔأَبٔيض ٔ ِه آ َز َو ٔس ُّت َ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة ٔم ِث َل َحسٔیثٔ ابِ ًٔ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ًُ َن َار َة
اوبرکب نب ایب ہبیش ،دمحم نب لیضف امعرہ نباقعقع ،ایب زرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای افؽ امجتع وج تنج ںیم اجےئیگ فہ وچدوھںی رات ےک اچدن یک رطح وہیگ۔ رھپ اؿ ےس رقبی اکی تہب
رفنشاترےیکرطحآامسؿ ںیمہنفہاشیپبرکںی ےگہن اپاخئہنہنانکںیکنسےگہن وھتںیکےگ۔ایکنایھگنکںوسےنیکوہںیگ
افرااکنہنیسپکشماکوہاگافرایکناایھٹیگنںوعدیکوہںیگینعیوعداؿںیملجراہوہاگویبایںسبیآوھکنںفایلوحرںیوہیگناسرے
ویتنجں یک اعدںیت اکی صخش یک اعدوتں ےک لثم وہیگن افر بس اےنپ ابپآدؾ یکوصرت رپ وہں ےگ اسھٹ اہھت ےک ےبمل۔ رتہمج
ہنیعبزگراکچےہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،دمحمنبلیضفامعرہنباقعقع،ایبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1215

راوی  :واػل بً ًبساَلًلیً ،بساهَّلل بً سٌيسً ،لی بً ميذر ،محنس بً ٓـيل ًلاء بً سائب ،محارب بً ًثار،
حرضت ابً ًنز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

ئ بِ ًٔ
َح َّسثَ َيا َو ٔ
ل بِ ًُ ًَ ِب ٔس اْلِ َ ًِل َی َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُ َسٌٔي ٕس َو ًَل ٔ ُّی بِ ًُ ا ِل ُن ِي ٔذرٔ َٗالُوا َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ ُٓ َـ ِي ٕل ًَ ًِ ًَ َلا ٔ
اػ ُ
َّ
الشائ ٔٔب ًَ ًِ ُم َحار ٔٔب بِ ًٔ زٔثَا ٕر ًَ ًِ ابِ ًٔ ًُ َن َز َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِلِ َٜوثَزُ ى َ َض ْز فٔی ا ِل َح َّي ٔة َح َّآ َتا ُظ ٔم ًِ

اؿا ٔم ًِ َّ
َذصَبٕ َم ِح َزا ُظ ًَل َی ا ِل َياُٗو ٔ
الث ِل ٔخ
الس ِّر تُ ِزبَ ُت ُط أَك ِ َي ُب ٔم ًِ ا ِلنٔ ِش ٔک َو َما ُؤ ُظ أَ ِحل َی ٔم ًِ ا ِل ٌَ َش ٔل َوأَ َط ُّس بَ َي ّ
ت َو ُّ

فالصنبدبعاالیلع،دبعاہللنبدیعس،یلعنب،رذر،دمحمنبلیضفاطعءنباسبئ،احمربنباثعر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوکرثاکیرہنےہتنجںیماسےکدفونںانکرےوسےنےس
گ ےوہےئںیہافراپینےنہبےکاقمؾںیمایوقتافرومیتںیہایکسیٹمکشمےسزایدہیھٹیمےہافرربػےسزایدہدیفسےہ۔
رافی  :فالصنبدبع االیلع،دبعاہللنبدیعس،یلعنب،رذر،دمحمنبلیضفاطعءنباسبئ،احمربنباثعر،رضحتانبرمعریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1216

راوی  :ابوًنز رضیزً ،بسالزحنً بً ًثناٌ  ،محنس بً ًنزو ،ابوسلنہ ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ًَ ًِ ُم َح َّن ٔس بِ ًٔ ًَ ِنز ٕو ًَ ًِ أَبٔی َسل ََن َة ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا أَبُو ًُ َن َز َّ ٔ
الرضیزُ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ال َّز ِح َن ًٔ بِ ًُ ًُ ِث َن َ
َّ
َّ
اْقؤُا إ ٔ ٌِ ٔطئِت ُِه َوه ٔ ٕ ٓل َم ِن ُسوز ٕ
اهَّللٔ َػلی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َسل َه إ ٔ ٌَّ فٔی ا ِل َح َّي ٔة َط َح َز ّة َي ٔشيرُ الزَّاُ ٔ ٛب فٔی ه ٔ ِّل َضا ٔمائ َ َة َس َي ٕة َلَ َي ِ٘ َل ٌُ َضا َو ِ َ

وب
َو َما ٕئ َم ِشٕ ُٜ

ا وبرمع رضری ،دبعارلنمح نب امثعؿ  ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامایتنجںیماکیدرتخےہاسےک اسہی ںیم(وھگڑےاک)وساروسربسکت اتلچ رےہاگافردرتخامتؾہنوہاگ
م
م
ب)ینعیتنجںیمابملافردرازاسہیےہ۔
ا انسباےہافرمتارگاچےتہوہوتہیآتیڑپوھ( َفط ِ ٍ ّل َمْ ُذف ٍد َف َ أمئٍ َُْ ُکو ٍ
رافی  :اوبرمعرضری،دبعارلنمحنبامثعؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1217

راوی  :ہظاو بً ًنارً ،بسالحنيس بً حبيب بً ابی ًْشیًً ،بسالزحنً بً ًنزو اوزاعی ،حشاٌ بً ًليہ ،حرضت سٌيس
بً النشيب رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ سے روایت ےہ وہ حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یً َح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس الزَّ ِح َن ًٔ بِ ًُ ًَ ِنز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی
ْٔش َ
يب بِ ًٔ أَبٔی ا ِلٌ ِ ٔ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ ًَ َّنارٕ َح َّسثَ َيا ًَ ِب ُس ا ِل َحنٔي ٔس بِ ًُ َحب ٔ ٔ
ک
َح َّسثَىٔي َح َّشا ٌُ بِ ًُ ًَ ٔل َّي َة َح َّسثَىٔي َسٌٔي ُس بِ ًُ ا ِل ُن َشي َّٔب أَىَّطُ لَق ٔ َی أَبَا ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا َل أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ِسأ َ ُل اهَّللَ أَ ٌِ َی ِح َن ٍَ بَ ِيىٔي َوبَ ِي َي َ
وَٗ ٚا َل َن ٌَ ِه أَ ِخب َ َرنٔی َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه أَ ٌَّ أَصِ َل ا ِل َح َّي ٔة إٔذَا َز َخلُوصَا
ٔيس أَ َو ٓ َٔيضا ُس ْ
فٔی ُسو ٔ ٚا ِل َح َّي ٔة َٗا َل َسٌ ْ
رع َط ُط
السى ِ َيا ٓ ََيز ُ ُ
ىَزَلُوا ٓ َٔيضا بٔٔ َِـ ٔل أَ ًِ َنالٔض ٔ ِه َٓ ُي ِؤ َذ ٌُ َل ُض ِه فٔی ٔم ِ٘ َسارٔ َی ِوو ٔ ا ِل ُح ُن ٌَةٔ ٔم ًِ أَیَّاو ٔ ُّ
ورو ٌَ اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّل َویُبِر ٔ ُز َل ُض ِه َ ِ

ُوؿ ٍُ َل ُض ِه َم َيابٔزُ ٔم ًِ ى ُو ٕر َو َم َيابٔزُ ٔم ًِ لُ ِؤلُؤٕ َو َم َيابٔزُ ٔم ًِ یَاُٗو ٕ
ت َو َم َيابٔزُ ٔم ًِ
َو َیت ََب َّسی َل ُض ِه فٔی َر ِو َؿ ٕة ٔم ًِ رٔ َی ٔ
اق ا ِل َح َّي ٔة َٓت َ
يئ ًَل َی ُِ ٛث َبا ٌٔ ا ِلنٔ ِش ٔک َوا ِلکَا ُٓورٔ َما یُ َز ِو ٌَ أَ ٌَّ
َزبَ ِز َج ٕس َو َم َيابٔزُ ٔم ًِ َذصَبٕ َو َم َيابٔزُ ٔم ًِ ٓ َّٔـ ٕة َو َی ِحل ٔ ُص أَ ِزىَاص ُِه َو َما ٓ ٔيض ٔ ِه َزى ٔ ْ
ِرکا ٔس ِّي بٔأَٓ َِـ َل ٔم ِي ُض ِه َم ِحل ٔ ّشا َٗا َل أَبُو ص َُزیِ َز َة ُٗل ُِت یَا َر ُسو َل اهَّللٔ َص ِل ى َ َزی َربَّ َيا َٗا َل َن ٌَ ِه َص ِل َت َت َن َار ِو ٌَ فٔی
أَ ِػ َح َ
اب ال َ َ
ُر ِؤ َی ٔة َّ
ک ا ِل َن ِحل ٔ ٔص
ک ََل َت َت َن َار ِو ٌَ فٔی ُر ِؤیَ ٔة َربِِّ ُٜه ًَزَّ َو َج َّل َو ََل َی ِب َقی فٔی ذَل ٔ َ
الظ ِن ٔص َوا ِل َ٘ َنز ٔل َِي َل َة ا ِل َب ِسرٔ ُٗ ِل َيا ََل َٗا َل ََ ٛذل ٔ َ
ارض ُظ اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل ُم َح َ َّ
ِّ
َّ
َک ُظ َب ٌِ َف
َک یَا ُٓ ََل ٌُ َی ِو َو ًَنٔل َِت ََ ٛذا َو ََ ٛذا یُ َذ ُ
ارض ّة َحًي إٔىَّطُ َي ُ٘و ُل ل ٔ َّرل ُج ٔل ٔم ِيِ ُٜه أََلَ َت ِذ ُ ُ
َ
أَ َح ْس إَٔل َح َ َ
ک
ک َص ٔذظ ٔ َٓب َ ِي َي َنا ص ُِه ََ ٛذل ٔ َ
رفت ٔی بَ َل ِِ َت َم ِيز ٔ َل َت َ
ُ ََس َراتٔطٔ فٔی ُّ
السى ِ َيا ٓ ََي ُ٘و ُل یَا َر ِّب أَ َٓل َِه َت ِِ ٔ ِ
رف یٔی ٓ ََي ُ٘و ُل بَل َی َٓب ٔ َش ٌَةٔ َم ِِ ٔ َ

َ
َط ِت ًَل َِيض ٔ ِه كٔي ّبا ل َِه َیحٔ ُسوا ٔم ِث َل رٔی ٔحطٔ َط ِيئّا َٗ ُّم ث ُ َّه َي ُ٘و ُل ُٗو ُموا إیٔ َی َما أَ ًِ َس ِز ُت َلِ ُٜه
َُ ٔظ َي ِت ُض ِه َس َحابَ ْة ٔم ًِ ٓ َِوٗٔض ٔ ِه َٓأ ِم َ َ
ِرکا َم ٔة َٓد ُُذوا َما ِ
اط َت َض ِيت ُِه َٗا َل َٓ َيأتِ ٔی ُسوّٗا َٗ ِس حُ َّٔ ِت بٔطٔ ا ِل َن ََلئُٔ َٜة ٓ ٔيطٔ َما ل َِه َت ِي ُوزِ ا ِل ٌُ ُيو ٌُ إیٔ َی ٔم ِثلٔطٔ َول َِه َت ِش َن ٍِ
ٔم ًِ ال َ َ
الشو ٔ ٚیَ ِل َقی
ل َل َيا َما ا ِط َت َض ِي َيا ل َِي َص یُ َبا َُ ٓ ٔيطٔ َط ِي ْئ َو ََل ي ُِظت َ َری َوفٔی ذَل ٔ َ
َط ًَل َی ا ِل ُ٘لُ ٔ
وب َٗا َل َٓ ُي ِح َن ُ
ک ُّ
ِاْذَا ٌُ َول َِه یَ ِد ُ ِ

يئ َٓيَرُوًُ ُط َما َی َزی
ل ال َّز ُج ُ
ل ا ِل َح َّيةٔ َب ٌِ ُـ ُض ِه َب ٌِ ّـا َٓ ُي ِ٘ب ٔ ُ
أَصِ ُ
ل ذُو ا ِل َن ِيز ٔ َلةٔ ا ِل ُن ِز َتٔ ٌَٔةٔ ٓ ََي ِل َقی َم ًِ ص َُو زُوى َ ُط َو َما ٓ ٔيض ٔ ِه َزى ٔ ْ
ک أَى َّ ُط ََل یَ ِي َبغٔی ْٔلَ َح ٕس أَ ٌِ یَ ِحزَ ٌَ ٓ َٔيضا
آَ َحسٔیثٔطٔ َحًَّي یَ َت َن َّث َل َل ُط ًَل َِيطٔ أَ ِح َش ًُ ٔم ِيطُ َوذَل ٔ َ
ًَل َِيطٔ ٔم ًِ ال ِّل َبا ٔ
ض ٓ ََنا یَ ِي َ٘ ٔضي ٔ ُ
يب أَٓ َِـ َل ٔم َّنا
ک ٔم ًِ ا ِل َح َنا ٔل َوال ِّل ٔ
َٗا َل ث ُ َّه ى َ ِي َ ٔ
رص ُٖ إیٔ َی َم َيازٔل ٔ َيا َٓ َت ِل َ٘اىَا أَ ِز َوا ُج َيا ٓ ََي ُ٘ل ًَِ َم ِز َح ّبا َوأَص َِّل َل َ٘ ِس ٔجئ َِت َوإ ٔ ٌَّ ب ٔ َ
َّار ًَزَّ َو َج َّل َو َی ٔح ُّ٘ َيا أَ ٌِ ى َ ِي َ٘ل ٔ َب بٔنٔ ِث ٔل َما ا ِن َ٘ َلب ِ َيا
َار ِٗت َ َيا ًَل َِيطٔ َٓ َي ُ٘و ُل إٔىَّا َجال َِش َيا ا ِل َي ِو َو َربَّ َيا ا ِل َحب َ
ٓ َ

اشہؾ نب امعر ،دبعابدیمح نب بیبح نب ایب رشعنی ،دبعارلنمح نب رمعف افزایع ،اسحؿ نب  ہیط ،رضحت دیعس نب ابیسمل ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیےہفہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسےلماوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناؿےساہکںیماہللےسہی
داع رکات وہں ھجم وک افر مت وک تنج ےک ابزار ںیم المےئ۔ دیعس ےن اہک ایک فاہں ابزار ےہ؟ اوہنں ےن اہک اہں ھجم ےس یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنایبؿایکہکتنجےکولگبجتنجںیمدالخوہںےگوتفاہںارتںیےگاےنپاےنپاامعؽےکدروجںےکاحلظےس
رھپ اؿ وک ااجزتدی اجےئیگاکی ہتفہ ےک وماقفداین ےک دونں ےک اسحب ےس ای ہعمج ےکدؿ ےک وماقف ویکہکنتنج ںیمداین یک
رطح دؿ افر رات ہن وہں ےگ افر وضعبں ےن اہک تنج ںیم یھب ہعمج اکدؿ وہاگ۔فہ اہلل اعتیلیک زایرت رکںی ےگ افر رپفرداگر اؿ
ےئلیک اانپ تخت اظرہ رکے اگ افر رپفرداگر وخد دومدار وہاگ تنج ےک اب رں ںیم ےس افر ربنم وسےن ےک افر ربنم اچدنی ےک ہی بس
رکایسں وہں یگ افر امکل اےنپ تخت اشیہ رپ ولجہ رگ وہاگ ہی درابر اعیل اشؿ ےہ امہرے امکل اک افر وج وکیئ تنج فاولں ںیم مک درہج
وہاگاحالہکنفاہ ںوکیئمکدرہجںیہنفہکشمافراکوفرےکںولیںرپںیھٹیبےگافراےکندولںںیمہیوہاگہکرکیسفاےلمہےسزایدہ

ںیہنںیہدرہجںیم۔اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللایکمہاےنپرپفرداگروکد ںیھکےگ؟آپےن
رفامایاہں ایکمتاکی دفرسےےسڑگھجارکےتوہوچدوھںیراتےکاچدنافروسرجےکدک ےنھںیممہےناہکںیہن۔آپےنرفامای
ایس رطح اےنپ امکل ےک دک ےنھ ںیم یھب ڑگھجا ہن رکف ےگ افر اس سلجم ںیم وکیئ ااسی ابیق ہن رےہ اگ سج ےس رپفرداگر قرابط وہ رک
ابت ہنرکے اگ اہیں کت ہک فہ اکی صخش ےس رف امےئ اگ اے الفےن ھجت وک اید ےہ وت ےن الفں الفںدؿ ااسی ااسی اکؾ ایک اھت اس ےک
ضعب انگہ اس وک اید دالےئ اگ فہ ےہک اگ اے ریمے امکل ایک وت ےن ریمے انگہ شخب ںیہن دےیئ افر ریتی ششخب ےک فعیس وہےن یہ
ویکہجےسوتںیماسدرہجکتاچنہپرھپفہایساحؽںیموہںےگہک اناہگںاکیاربافرپےسآؿرکاوکنڈاھپنےلاگافرایسیوخوبش
رباسےئاگہکفیسیوخوبشاوہنںےنیھبکںیہنوسیھگنوہیگرھپرپفرداگررفامےئاگاباوھٹافروجںیمےناہمتریاخرطےئلیکایترایک
ےہ اس ںیم وج وج ںیہمت دنسپ آےئ فہ ےل ول افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اس فتق مہ اکی ابزار ںیم اجںیئ ےگ سج وک
المہکئریھگےوہںےگافراسابزارںیمایسیزیچںیوہںیگیکنجلثمہنیھبکآوھکنںےنداھکیہناکونںےنانسہندؽرپاؿاکایخؽ
زگراافروجمہاچںیہےگفہامہرےےئلااھٹدایاجےئاگہنفاہںوکیئزیچےکبیگہن رخدییاجےئیگافرایسابزارںیمبستنجفاےل
اکیدفرسےےسںیلمےگرھپاکیصخشاسےنمآےئاگسجاکرمہبتدنلبوہاگافراسےسفہصخشےلماگاکسجرمہبتمکوہاگفہاس
اکابلسافراھٹھٹدھکیرکڈراجےئاگنکیلایھبایکسوگتفگاسصخشےسمتخہنوہیگہکاسرپیھباس ےسرتہبابلسنباجےئاگافر
ایکسفہجہیےہہکتنجںیم یسکوکرجنہنوہاگاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناہکرھپمہاےنپاےنپاکمؿںیمولںیٹ ےگفاہںامہری
ویبایں مہ ےس ںیلم یگ افر ںیہک یگ االہ ف الہس ف رمةح! مت وت اےسی احؽ ںیم آےئ ہک اہمترانسح افر امجؽ افروخوبش اس ےس ںیہک دمعہ
ےہسجاحؽںیممتمہوکوھچڑرکےئگےھتمہاؿےکوجابںیمںیہکےگآجمہاےنپرپفرداگرےکاپسےھٹیب۔
رافی  :اشہؾ نب امعر ،دبعابدیمح نب بیبح نب ایب رشعنی ،دبعارلنمح نب رمعف افزایع ،اسحؿ نب  ہیط ،رضحت دیعس نب ابیسمل
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہفہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1218

راوی  :ہظاو بً خالس ازر ،ٚابومزواٌ زمظقی ،خالس بً یزیس بً ابی مالک ،خالس بً مٌساٌ ،حرضت ابوامامہ رضي اهَّلل
تٌا ٰیی ًيہ

اٌ ِّ
یس بِ ًٔ أَبٔی َمال ٔ ٕک ًَ ًِ أَبٔيطٔ ًَ ًِ َخال ٔ ٔس بِ ًٔ
الس َم ِظق ٔ ُّی َح َّسثَ َيا َخال ٔ ُس بِ ًُ َیز ٔ َ
َح َّسثَ َيا صٔظَ ُاو بِ ًُ َخال ٔ ٕس اْلِ َ ِز َر ُ ٚأَبُو َم ِز َو َ
اٌ ًَ ًِ أَبٔی أ ُ َما َم َة َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ًِ أَ َح ٕس یُ ِسخٔلُ ُط اهَّللُ ا ِل َح َّي َة إ ٔ ََّل َز َّو َج ُط اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّل
َم ٌِ َس َ

ث ٔ ِي َتي ِ ٔن َو َس ِبٌٔي َن َز ِو َج ّة ث ٔ ِي َتي ِ ٔن ٔم ًِ ا ِل ُحورٔ ا ِلٌٔي ٔن َو َس ِبٌٔي َن ٔم ًِ ٔمي َراثٔطٔ ٔم ًِ أَصِ ٔل ال َّيارٔ َما ٔم ِي ُضًَّ َواح َٔس ْة إ ٔ ََّل َول ََضا ُٗبُ ْل
ل ا ِل َح َّيةٔ
ََک ََل یَ ِي َثىٔي َٗا َل صٔظَ ُاو بِ ًُ َخال ٔ ٕس ٔم ًِ ٔمي َراثٔطٔ ٔم ًِ أَ ِص ٔل ال َّيارٔ َي ٌِىٔي رٔ َج ّاَل َز َخلُوا ال َّي َار ٓ ََور َٔث أَ ِص ُ
َطه ٔ ٌّی َو َل ُط ذ َ ْ
ن َٔشائ َ ُض ِه ََ ٛنا ُورٔثَ ِت ا ِم َزأَةُ ٔ َِ ًَ ِو ٌَ

اشہؾنباخدلازرؼ،اوبرمفاؿدیقشم،اخدلنبسیدینبایب امکل،اخدلنبدعماؿ ،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشوکاہللاعتیلتنجںیمدالخرکےاگاوکسرتسرپدف،ینعیرتہبویبایںاکنحںیمرک
دےاگوتدفسبیآا ھفایلوحرفںںیمےسانعتیرفامدےاگافررتسویبایںنجاکفہفارثوہاگدفزخفاولںںیمےس،اؿںیمےس
رہاکیویبییکرشاگمہنم تیوخوصبرتوہیگافرااکسذرکااسیوہاگوجیھبکہنےکھجاگ۔اشہؾنباخدلےناہکدفزخفاولںںیمےسفہ
رمدرمادںیہوجدفزخںیماجںیئےگافرالہتنجایکنوعروتںےکفارثوہاجںیئےگ۔ےسیجرفوعؿیکویبیاےکسفارثیھبالہ
تنجوہاجںیئےگویکہکنفہومہنم؟یھ۔
رافی  :اشہؾنباخدلازرؼ،اوبرمفاؿدیقشم،اخدلنبسیدینبایبامکل،اخدلنبدعماؿ،رضحتاوباامہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1219

راوی  :محنس بً بظار ،مٌاذ بً ہظاوً ،امز احوؾ ،ابی ػسی ،ٙحرضت ابوسٌيس رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

َح َّسثَ َيا ُم َح َّن ُس بِ ًُ َب َّظارٕ َح َّسثَ َيا ُم ٌَاذُ بِ ًُ صٔظَ او ٕ َح َّسثَ َيا أَبٔی ًَ ًِ ًَا ٔمز ٕاْلِ َ ِح َو ٔل ًَ ًِ أَبٔی ِّ
ی ٙال َّياظٔ ِّی ًَ ًِ أَبٔی َسٌٔي ٕس
الؼ ِّس ٔ

اٌ َح ِنلُ ُط َو َو ِؿ ٌُ ُط فٔی َسا ًَ ٕة
ا ِلد ُِسر ِّٔی َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه ا ِل ُن ِؤ ٔم ًُ إٔذَا ا ِط َت َهی ا ِل َول ََس فٔی ا ِل َح َّيةٔ ک َ َ

َواح َٔسة ٕ ََ ٛنا َي ِظ َتهٔی

دمحم نب اشبر ،اعمذ نب اشہؾ ،اعرم اوحص ،ایب دصقی ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ومنم بج افالد یک وخاشہ رکے اگ تنج ںیم وت لمح افر ف ع لمح افر ہچب اک سبا وہان بس اکی استع ںیم وہ اجاگیئ
ایکسوخاشہےکوماقف۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اعرماوحص،ایبدصقی،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1220

راوی ً :ثناٌ بً ابی طيبہ ،جزیز ،ميؼور ،ابزاہيهً ،بيسہ ،حرضت ًبساهَّلل بً مشٌوز رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

يس َة ًَ ًِ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ًٔ َم ِش ٌُوز ٕ َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
َح َّسثَ َيا ًُ ِث َنا ٌُ بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َيا َجز ٔ ْیز ًَ ًِ َم ِي ُؼورٕ ًَ ًِ إٔبِ َزاص َٔيه ًَ ًِ ًَب ٔ َ
ُخ ُد ٔم ًِ ال َّيارٔ
آَ أَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة زُ ُخ ّوَل ا ِل َح َّي َة َر ُج ْل َی ِ ُ
آَ أَصِ ٔل ال َّيارٔ ُ ُ
َو ّجا ٔم ِي َضا َو ٔ َ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه إنِّٔی َْلَ ًِ َل ُه ٔ َ
ل إٔل َِيطٔ أَى َّ َضا َم ِ ََلی َٓيَرِ ٔج ٍُ ٓ ََي ُ٘و ُل یَا َر ِّب َو َج ِستُ َضا َم ِ ََلی ٓ ََي ُ٘و ُل اهَّللُ
َح ِب ّوا َٓ ُي َ٘ا ُل َلطُ اذِ َص ِب َٓا ِز ُخ ِل ا ِل َح َّي َة ٓ ََيأِت َٔيضا َٓ ُي َد َّي ُ
ل إٔل َِيطٔ أَى َّ َضا َم ِ ََلی َٓي َ ِر ٔج ٍُ ٓ ََي ُ٘و ُل یَا َر ِّب َو َج ِستُ َضا َم ِ ََلی ٓ ََي ُ٘و ُل اهَّللُ ُس ِب َحاى َ ُط اذِ َص ِب
اذِ َص ِب َٓا ِز ُخ ِل ا ِل َح َّي َة ٓ ََيأِت َٔيضا َٓ ُي َد َّي ُ
ل إٔل َِيطٔ أَى َّ َضا َم ِ ََلی َٓي َ ِر ٔج ٍُ ٓ ََي ُ٘و ُل َیا َر ِّب إٔى َّ َضا َم ِ ََلی ٓ ََي ُ٘و ُل اهَّللُ اذِصَ ِب َٓا ِز ُخ ِل ا ِل َح َّي َة َٓإ ٔ ٌَّ
َٓا ِز ُخ ِل ا ِل َح َّي َة ٓ ََيأِت َٔيضا َٓ ُي َد َّي ُ
ک
ک بٔی َوأَى ِ َت ا ِل َنل ٔ ُ
ُخ بٔی أَ ِو أَ َت ِـ َح ُ
ْش َة أَ ِم َثال ٔ َضا أَ ِو إ ٔ ٌَّ َل َ
ل َ
ْشة ٔ أَ ِم َثا ٔل ُّ
َک ٔم ِث َل ُّ
السى ِ َيا ٓ ََي ُ٘و ُل أَ َت ِش َ ُ
ک ٔم ِث َل ًَ َ َ
السى ِ َيا َو ًَ َ َ

اٌ يُ َ٘ا ُل َص َذا أَ ِزنَی أَصِ ٔل ا ِل َح َّي ٔة َم ِيز َّٔل
َٗا َل َٓ َل َ٘ ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َؿ ٔح َ
ک َحًَّي بَ َس ِت ى َ َوا ٔج ُذ ُظ َٓک َ َ
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبعہ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایںیماجاتنوہںاوکسوجبسدفزویخںںیماریخںیمدفزخےسےلکناگافربسویتنجںںیماریخںیمتنجںیماجاگیئ
فہاکیصخشوہاگوجدفزخےساتٹسھگوہا(ٹیپافراہوھتںےکلبےلکناگ)اسےساہکاجےئاگاجتنجںیمدالخوہاجفہفاہںاجےئ
اگاوکسولعمؾوہاگہکتنجرھبیوہیئےہفہولٹرکآےئاگافررعضرکےاگامکلںیمےنوتاسوکرھبیوہیئاپایےہرپفرداگر
رفامےئ اگ اجتنج ںیمدالخ وہ اج فہ اجےئ اگ اوکس رھبی وہیئ ولعمؾ وہیگ فہ ولٹآےئ اگ افر رعض رکے اگ امکل فہ وت رھبی وہیئ
ےہرپفرداگررفامےئاگاجتنجںیمدالخوہاجےھجتاینتہگجےلمیگےسیجداین؟یھافردسداینےکرباربایویںرفامےئاگریتیہگجدس
داینےکرباربےہفہرعضرکےاگاےامکلوتھجمےسذماؼرکاتےہایھجمےساتسنہےہاحالہکنوتابداشہےہ۔رافیےناہکںیم ےن
داھکیبجآپےنہیدحثیایبؿیکوتآپےسنہاہیںکتہکآپےکاریخداتنلھکےئگوتہیاہکاجاتےہہکہیصخشبسےسمک
درہجفاالوہاگویتنجںںیم۔
رافی  :امثعؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1221

راوی  :ہياز بً رسی ،ابواَلحوؾ ،ابی اسح ،ٙزیس بً ابی مزیه ،حرضت اىص بً مالک رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

یس بِ ًٔ أَبٔی َم ِزیَ َه ًَ ًِ أَى َ ٔص بِ ًٔ َمال ٔ ٕک َٗا َل َٗا َل َر ُسو ُل
ؾ ًَ ًِ أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ًِ ًَ ٙیَز ٔ َ
َح َّسثَ َيا َص َّيازُ بِ ًُ َّ ٔ
الرس ِّی َح َّسثَ َيا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ت َٗال َِت ا ِل َح َّي ُة َّ
اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َم ًِ َسأ َ َل ا ِل َح َّي َة ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
الل ُض َّه أَ ِزخٔ ِل ُط ا ِل َح َّي َة َو َم ًِ ا ِس َت َح َار ٔم ًِ ال َّيارٔ

ار َّ
ثَ ََل َث َمزَّا ٕ
الل ُض َّه أَ ٔجزِ ُظ ٔم ًِ ال َّيارٔ
ت َٗال َِت ال َّي ُ

انہد نب رسی ،اوباالوحص ،ایب ااحسؼ  ،زدی نب ایب رممی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامای وجصخش تنج وک نیت ابر امےگن وت تنج یتہک ےہ ای اہلل اعتیل اوکس تنج ںیمدالخرکے افر وج صخش نیت ابردفزخ
ےسانپہامےگنوتدفزخیتہکےہایاہللاعتیلاوکسانپہںیمرھکدفزخےس۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،ایبا،قح،زدینبایبرممی،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زدہاکایبؿ
تنجاکایبؿ۔

جلس  :جلس سوو

حسیث 1222

راوی  :ابوبرک بً ابی طيبہ ،احنس بً سياٌ ،ابومٌاویہ ،اًنع ،ابی ػالح  ،حرضت ابوہزیزہ رضي اهَّلل تٌا ٰیی ًيہ

رک بِ ًُ أَبٔی َط ِي َب َة َوأَ ِح َن ُس بِ ًُ ٔس َيا ٌٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َيا أَبُو ُم ٌَاو ٔ َی َة ًَ ًِ اْلِ َ ًِ َن ٔع ًَ ًِ أَبٔی َػال ٔ ٕح ًَ ًِ أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َل
َح َّسثَ َيا أَبُو بَ ِ ٔ
ات
َٗا َل َر ُسو ُل اهَّللٔ َػلَّی اهَّللُ ًَل َِيطٔ َو َس َّل َه َما ٔم ِيِ ُٜه ٔم ًِ أَ َح ٕس إ ٔ ََّل َل ُط َم ِيز ٔ ََل ٌٔ َم ِيز ٔ ْل فٔی ا ِل َح َّي ٔة َو َم ِيز ٔ ْل فٔی ال َّيارٔ َٓإٔذَا َم َ
وٌ
ک َٗ ِولُ ُط َت ٌَای َی أُو َلئ ٔ َ
ل ا ِل َح َّي ٔة َم ِيز ٔ َلطُ ٓ ََذل ٔ َ
ٓ ََس َخ َل ال َّي َار َور َٔث أَصِ ُ
ک ص ُِه ا ِل َوارٔث ُ َ

اوبرکب نب ایب ہبیش ،ادمح نب انسؿ ،اوباعمفہی ،اشمع ،ایب اصحل  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایمتںیمےسوکیئااسیںیہنےہہکاسےکدفاکھٹےنہنوہںاکیتنجںیمدفرسامنہںیم۔بجفہرماجےئ
ُ َے ه
الا ِر ُي َؿ)فیہفارثںیہوجفارث
فَ ُ ْم ْ َ
اگافردفزخںیمالچایگ(اعمذاہلل)وتتنجفاےلااکساکھٹانالفارثھجمسرکےلےگنیل(أ ِ َ
وہںےگطقفرفدفسےک۔ےکیہیینعمںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبایبہبیش،ادمحنبانسؿ،اوباعمفہی،اشمع،ایباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

